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Start cyklomaratonu Mamut Tour se blíží
Devátý ročník stále populárnějšího cyklomaratonu Mamut Tour a šestý ročník Mamut Bike

odstartuje v sobotu 9. května.
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Jiří Ježek (v zeleném trikotu) – paralympijský vítěz z Athén a Pekingu a několikanásobný mistr světa a Evropy je jedním z horkých favoritů závodu

pokračování na straně 11 �

Vítězství za fasádu v kategorii rekonstrukce
získal nájemní dům na Žerotínově náměstí.

Porota vybrala nejhezčí fasády
Líbí se i vám?

pokračování na straně 6 �

Město koncem roku 2008 vyhlásilo již
6. ročník soutěže Fasáda roku. Ta stej-
ně jako v loňském roce probíhala ve
třech kategoriích – fasáda rekonstruk-
ce, fasáda panelového domu a fasáda
novostavby.

„Celkem splnilo soutěžní podmínky 47
přihlášených soutěžních děl, jen pro
srovnání – v loňském ročníku bylo při-
hlášeno 33 fasád. V kategorii rekonstruk-
ce letos soutěžilo 11 objektů, v kategorii
panelový dům 33, do kategorie novo-
stavba byly přihlášeny tři objekty. Těší
nás, že zájem o tuto soutěž stoupá, urči-
tě motivací je i cena pro vítěze, která či-
ní 50 tisíc korun. Stejně jako v minulých
letech se rozhodli členové poroty udělit
vedle tří hlavních cen i několik čestných
uznání,“ informovala Ing. Olga Krčmová,
městská architektka a členka poroty.

„Soutěžní porota na vítězné fasádě
v kategorii rekonstrukce, kterou má ná-
jemní dům na Žerotínově náměstí,
174/29, nejvíce ocenila to, že autor ná-
vrhu si uvědomoval jeho podíl na kolo-

ritu tohoto náměstí. Opravený dům za-
chovává intimitu vnitřního prostoru,
a zároveň propojuje stavbu s veřejným
prostorem. Ta působí jako harmonický
celek zejména díky barevnému sladění
a vkusně řešené půdní vestavbě,“ zdů-
vodnila ocenění Krčmová.

„U vítězného objektu v kategorii re-
konstrukce panelového domu v Kabelí-
kově ulici 18 nejvíce porota hodnotila
zejména architektonický přínos v podo-
bě nových, originálně provedených lod-
žií, spolu s vyváženou barevností celku,
včetně detailů. Při zachování charakte-
ru stavby je podařilo navodit pocit pří-
jemného zabydlení domu,“ vysvětlila
městská architektka. 

„V poslední kategorii rekonstrukce no-
vostavby byl nejvýše ohodnocen rodin-
ný dům v ulici Čsl. letců 3197/23. Novo-
stavba rodinného domu je vhodně za-
členěna do uliční zástavby. Porotci oce-
nili sladění jednotlivých materiálů, ba-
rev a všech detailů,“ přiblížila Krčmová.
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■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 5. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

3. 5. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

8. 5. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

10. 5. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

17. 5. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

24. 5. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

31. 5. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

Mgr. Šárka
Krákorová-
-Pajůrková
náměstkyně
primátora

V právě uplynulém měsíci dubnu za-
vítala do Přerova pětičlenná delegace
pedagogických pracovníků z dánského
města A° rhus, aby se seznámila s pod-
mínkami předškolního vzdělávání
v České republice. Dánští pedagogové
v Přerově navštívili mateřskou školu
v Máchově ulici a pobesedovali s peda-
gogickými pracovníky a zástupci měs-
ta o výchově a vzdělávání předškoláků.

Ukázalo se, že v současné době se Dá-
nové potýkají s obdobnými společenský-
mi jevy jako my. Zřizovatelem většiny je-
jich školek jsou jednotlivá města. Rodiče
předškoláků v Dánsku mají velký zájem
o školky umístěné v centru města a ma-
teřské školy na předměstí často bojují
o svou existenci. Děti tu přicházejí do sty-
ku s předškolními zařízeními ve velmi
útlém věku, neboť mateřská dovolená
v Dánsku trvá jen jeden rok. O to větší vý-
znam přisuzují rodiče v Dánsku správné-
mu výběru školy – stejně jako u nás v Pře-
rově, kde proběhl zápis předškoláků do
mateřských škol v polovině letošního
března. Přijato bylo 328 dětí. Dalších 57
dětí zůstalo v polovině dubna neumístě-
ných, přestože stále je 34 míst volných –

21 v Přerově a 13 v jeho místních částech.
Ukazuje se, že i přerovští rodiče stále více
preferují určitou konkrétní školku, oby-
čejně umístěnou co nejblíže ke svému
bydlišti. V případě, že dítě není přijato
(z kapacitních důvodů) do školky, kterou
si jeho rodiče pro ně vybrali, o jiné mateř-
ské škole rodiče dítěte již neuvažují. 

Co je v Dánsku na rozdíl od České re-
publiky jiné, je systém stravování dětí.
Dánské děti nemají ve školkách zajiště-
nou stravu, a proto nejedí teplé obědy.
Jsou odkázány pouze na to, co si s sebou
přinesou do školy z domu. Dánští peda-
gogové se proto u nás v Přerově velmi po-
drobně zajímali o systém stravování na-
šich dětí. Jeho kvalita byla pro ně novum
a inspirovala je k přemýšlení. Nás pře-
kvapilo, že v Dánsku – na rozdíl od čes-
kých školek – neprobíhá s dětmi v ma-
teřských školách řízená pedagogická
práce. Dánové kladou důraz na samo-
statnost, fyzickou zdatnost a dobrou zna-
lost dánského jazyka, neboť takřka 50 %
dětí nepochází z rodin, v nichž se doma
mluví dánsky. Snad proto na stejný počet
dětí je ve školce v Dánsku více pedagogů
než u nás. Tamní rodiče jsou zvyklí bez
ostychu vstupovat do všech prostor
školky a hrát si společně s dětmi. A také
v daleko větší míře se podílejí na řízení
a chodu mateřských škol. Celkově však
členové dánské delegace vysoce oceňo-
vali systém českého předškolního vzdě-
lávání, vyzdvihovali vybavenost přerov-
ské školky i práci pedagogů s dětmi.

Mateřské školy u nás
a v Dánsku

www.mu-prerov.cz

Mapy na webových stránkách města Přerova!
Plánek města Přerova, územní plán, mapy záplavových oblastí, mapy linek MHD,
turistické mapy, ortofotomapy, polohopisné mapy, mapy rozmístění a dosahu hla-
sových sirén. To vše a mnohem víc naleznete v MAPOVÉM CENTRU na webovém
portálu města Přerova  HYPERLINK „http://www.mu-prerov.cz“ www.mu-prerov.cz.

Dne 16. března 1909 došlo
v Národním domě na Králov-
ských vinohradech k ustavující
valné hromadě, jež zřídila Kre-
matorium spolek pro spalování
mrtvých pod vedením Jaroslava
Kvapila. Od roku 1959 byl změ-
něn název na Společnost přátel žehu.
Kremační pojištění převzala Státní po-
jišťovna a působení místních odborů
SPŽ se zúžilo na šíření ideových myšle-
nek. ČR je v současné době vybavena sí-
tí 27 krematorií a ukládání zpopelně-
ných ostatků umožňuje zajistit více než
76 % z celkového počtu pohřbů. 

Společnost přátel žehu v Přerově
vznikla po roce 1959. Našemu městu

nejbližší krematorium se nachá-
zí v Olomouci. Každý občan si
může vybrat, jaká poslední služ-
ba mu bude po smrti vykonána.
Vstupem do Společnosti přátel
žehu a uzavřením smluvního
vztahu převezme tato společnost

povinnost za pozůstalé a vykoná po-
slední vůli zemřelého.

Informaci o zpopelnění předá každé
první pondělí v měsíci výbor SPŽ Pře-
rov v SONUSu v ul. Palackého v době od
14.30 do 15.30 hodin mimo období
školních prázdnin. Smlouvu občan uza-
vírá s SPŽ 110 00 Praha l, Revoluční
24/1546. Tel./Fax/zázn.: 222 315 868

Ing. Libuše Mazáková, MO SPŽ Přerov 

1909–2009 Společnost přátel žehu 
100 let rozvoje pohřbu žehem a pomoci ve službě poslední

Podle pohádky O princezně na hrášku, dánského spisovatele H. CH. Andersena, vyrobi-
ly děti z Keramické MŠ Máchova 14, v rámci multikulturní výchovy česko-dánský hrad. Na sním-
ku pedagogové z dánské MŠ (v tmavších tričkách) a kolektiv učitelek domácí české školky.

1. 7.–31. 8. M· Pod skalkou 

1. 7.–23. 8. M· Máchova 14, M· Jasínkova (odl. prac.)

1. 7.–31. 7. M· Na odpoledni (odl. prac.), 

6. 7.–16. 8. soukromá M· U Beãvy

6. 7.–23. 8. M· Újezdec, M· Lovû‰ice (odl. prac.) 

13. 7.–23. 8. M· Dvofiákova, M· Vinary, M· Komenského, M· Koufiílkova, M· Kratochvílova,
M· Le‰etínská, M· U tenisu, M· Kozlovská, M· Máchova 8, M· Kozlovice (odl.
prac.), M· âekynû (odl. prac.) 

20. 7.–23. 8. soukromá M· Bajákova

3. 8.–31. 8. M· Optiky

Pro informaci rodičů uvádíme termíny uzavření jednotlivých MŠ v době letních prázdnin:



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

25. března
� Schválili finanční spoluúčast statu-
tárního města Přerova ve výši 55.000 Kč
na hlavní dostih sezony Steeplechase
města Přerova, které se uskuteční dne
19. 4. na závodišti v Radslavicích.
� Schválili záměr na finanční spoluú-
čast statutárního města Přerova ve výši
20.000 Kč na V. ročník přerovského fes-
tivalu dračích lodí Přerov 2009, který se
uskuteční ve dnech 13.–14. 6. v prostoru
vodní plochy Laguna.
� Schválili záměr na finanční spoluúčast
statutárního města Přerova ve výši 41.000
Kč na organizační a technické zabezpe-
čení 10. ročníku akce MOSTY 2009, kte-
ré se uskuteční ve dnech 5.–6. června.
� Schválili nově navržený ceník služeb
poskytovaných na pracovišti Geografic-
kého informačního systému (GIS).
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit poskytnutí dotací v ob-
lasti:
a) „Sport“ v celkové výši 2 000 000 Kč 
b) „Sociální“ v celkové výši 765 000 Kč 
c) „Kultura v celkové výši 520 000 Kč 
d) „Zdravotnictví“ 

v celkové výši 435 000 Kč 
e) „Volný čas“ v celkové výši 300 000 Kč 
� Jmenovali na základě vyhlášeného
konkursního řízení s účinností od 1. 4.
2009 pana Mgr. Miroslava Fryštackého
na místo ředitele Základní školy Přerov,
Svisle 13.
� Neschválili poskytnutí dotace ve výši
350 000 Kč Středomoravské nemocnič-
ní a.s., se sídlem v Prostějově, odštěpný
závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75
na provoz pohotovostní lékárenské
služby o sobotách odpoledne, nedělích
a svátcích.
Navrhli na funkci „ředitele letiště – ná-
městka ředitele a.s.“ Regionálního letiš-
tě Přerov a.s. Ing. Jiřího Kubalu.
� Ukončili dnem 31. 7. 2009 pracovní
poměr Evy Divinové, která dnem 31. 7.
2009 odchází do starobního důchodu,
uložili Kanceláři tajemníka Magistrátu
města Přerova vyhlásit do 1. 4. 2009 vý-
běrové řízení na pozici vedoucí odboru
Sociálních služeb a zdravotnictví.
� Vzali na vědomí rozvázání pracovní-
ho poměru výpovědí dnem 31. 3. 2009
paní Mgr. Anny Slívové, vedoucí odboru
právního (t.č. na mateřské dovolené)
a skončení pracovního poměru uplynu-

tím sjednané doby dnem 31. 3. 2009 pa-
na JUDr. Libora Kamaráda.
� Pověřili s účinností od 1. 4. 2009 paní
Mgr. Janu Hrubou vedením odboru
právního Magistrátu města Přerova, a to
na dobu určitou do doby schválení no-
vé organizační struktury magistrátu
v Radě města Přerova.
� Jmenovali do funkce ředitele Služeb
města Přerova, příspěvkové organizace
s účinností od 1. 4. 2009 Rudolfa Neulse.

Krátce z jednání radních
9. dubna

� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace na individuální projekt z Re-
gionálního operačního programu regio-
nu soudržnosti mezi městem Přerovem
a Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava Olomouc.
� Schválili uzavření smlouvy o dílo mezi
Statutárním městem Přerovem a společ-
ností DAV a.s., Ostrava s nabídkovou ce-
nou 1799239 Kč (2141094,40 Kč vč. DPH). 
� Vzali na vědomí informaci manažera
prevence kriminality Ing. Jaroslava Čer-
máka o úspěšném získání dotačního ti-
tulu z Ministerstva vnitra na stacionární
kameru ve výši 300 000 Kč, v rámci roz-
šíření městského kamerového systému
pro ul. Jateční.
� Uložili Odboru životního prostředí ve
spolupráci s náměstkyní primátora Mgr.
Elenou Grambličkovou předložit úpra-
vu provozního řádu parku Michalov tý-
kající se pohybu psů v parku Michalov.

Krátce z jednání radních
15. dubna

� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit uzavření memoranda
k spolupráci v letech 2009–2013, Společ-
ně pro rozvoj okolí žst. Přerov mezi měs-
tem Přerovem, Českými drahami, a.s.,
Správou železniční dopravní cesty, stát-
ní organizací, a DPOV a.s., Memoran-
dum bude uzavřeno ke společnému po-
stupu na podporu rozvoje dopravní
a podnikatelské infrastruktury při vzni-
ku přestupního terminálu mezi autobu-
sovým a vlakovým nádražím, doplněné-
ho občanskou vybaveností a při vzniku
záchytného parkoviště a jeho napojení
a na podporu realizace silnice I/55 Pře-
rov – průtah centrem.
� Pověřili Odbor rozvoje vypracováním
projektové dokumentace na přestavbu

výměníkové stanice při ZŠ U Tenisu na
gymnastickou halu.
� Vzali na vědomí výsledky 6. ročníku
soutěže Fasáda roku (viz str. 1 a 6)
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit poskytnutí dotace na
rok 2009 ve výši 10.000 Kč subjektu Věra
Lakomá - agentura HIT, Přerov, na úhra-
du nákladů spojených s účastí žáků ta-
neční školy HIT na Mistrovství ČR ve
sportovním tanci, které se koná dne 2. 5.
2009 v Praze.
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit novou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Kulturní a in-
formační služby města Přerova, se síd-
lem Přerov, fvčethně soupisu nemovité-
ho majetku předávaného k hospodaření
příspěvkové organizaci.
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova navrhnout zástupce města Pře-
rova MUDr. Michala Chromce do před-
stavenstva společnosti Vodovody a ka-
nalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I-
-Město, Šířava.
� Schválili obsah zápisu do Kroniky
města Přerova za rok 2007 a uložili Kan-
celáři primátora zajistit očíslování kro-
niky a svázání do knihy. 
� Schválili možnost využití pódia umís-
těného na náměstí T. G. Masaryka pro
pořádání kulturních vystoupení a před-
volební prezentaci k volbám do Evrop-
ského parlamentu, uložili Technickým
službám města Přerova, s.r.o. umožnit
v době, kdy na pódiu neprobíhají jiné
akce organizované městem nebo ve spo-
lupráci s městem pronájem pódia pořá-
dajícím subjektům za podmínek: doba
trvání akce nepřesáhne 3 hodiny, bude
provedena úhrada paušální částky ve vý-
ši 3.000 Kč, akce se uskuteční v termínu
od 15. dubna do 6. června 2009.

Úplné znění usnesení najdete na
www.mu-prerov.cz
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
slunečného počasí posledních týdnů vy-
užili příznivci cyklistiky k prvním výle-
tům. Jaro nás překvapilo spíše letními
teplotami. A tak bylo „naše“ První šláp-
nutí v sobotu 18. dubna, kterým pravi-
delně otvíráme cyklistickou sezonu, tro-
chu neaktuální.
Mám radost, že se nám, snad to mohu
říct, daří podporovat tuto rok od roku
početnější skupinu sportovců a připra-
vovat jim vhodné podmínky pro jejich
aktivity. Ovšem je třeba zdůraznit, že
kolo je i důležitým, a hlavně ekologic-
kým, dopravním prostředkem pro velký
počet našich občanů, využívaným nejen
při cestě do zaměstnání. 
Snad nebude na škodu malá rekapitu-
lace. Od roku 1993, kdy jsme vybudova-
li první cyklostezku, se jich podařilo ve
městě postavit a vyznačit téměř 19 kilo-
metrů. Už před sedmi lety, v roce 2002,
byla zpracována studie, ve které byla na-
vržena síť cyklistických tras a cykloste-
zek v Přerově. Slouží městu jako hlavní
vodítko při jejich rozšiřování. Jen pro
představu - v loňském roce byla posta-
vena cyklostezka vedoucí do místní čás-
ti Přerov-Újezdec. Nelze opomenout
i 300 metrů dlouhý úsek v propojovací
komunikaci ulic Dvořákova a Želatov-
ská. Před rokem a půl byla v délce 2,7 ki-
lometrů zprovozněna cyklistická stezka
Přerov-Henčlov. Velmi přínosné je také
dvoukilometrové propojení centra měs-
ta s Kozlovicemi. Cyklostezky tedy vedou
nejen ve vnitřním městě, ale směřují i do
místních částí a zvyšují bezpečnost oby-
vatel. V letech 2006 a 2007 byla v rámci
regenerace panelového sídliště v Před-
mostí vybudována cyklostezka o délce
zhruba půldruhého kilometru, která bu-
de v letošním roce prodloužena. 
Cyklisté a in-line bruslaři hojně využí-
vají také trasu na levém břehu řeky Beč-
vy, která byla opravena z prostředků
města. Svou délkou 5,1 km vyzývá k ak-
tivně strávenému odpoledni v příjem-
ném prostředí řeky Bečvy a umožňuje
těm zdatnějším pokračovat po cyklos-
tezce až do Týna nad Bečvou.
I letos plánujeme rozšiřování cyklistické
sítě. Připravujeme stavbu cyklostezek
v ulici Velká Dlážka, po pravém břehu
řeky Bečvy od lávky u tenisu po Velkou
Lagunu, v ulici Želatovská, Velké Novo-
sady a nábř. PFB, cyklostezky okolo ze-
mědělské školy a u Žebračky.
Tento sloupek nemohu zakončit jinak
než pozvánkou na dva největší květno-
vé cyklistické závody, Šela maraton
a Mamut Tour. Více se o nich dočtete na
sportovní stránce tohoto čísla.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 22. června
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu
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Nejstarší obyvatelka
Přerova oslavila 102 let

Už třetím rokem slaví své narozeniny
třímístným číslem Marie Klesnilová,
která 5. dubna oslavila své 102. naro-
zeniny a už několik let je nejstarší ob-
čankou Přerova. 

Pochází ze Šišmy na Přerovsku, ale po-
sledních třicet let žije v přerovské místní
části Kozlovice. Na jejím dobrém zdra-
votním stavu má zásluhu nejen syn, kte-
rý je lékařem, ale i starostlivá péče její de-
větašedesátileté dcery. Marie Klesnilová
má sedm vnuků, dvanáct pravnuků
a jednoho prapravnuka. Mezi gratulan-
ty nechyběl ani primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Primátor města nám odpověděl na ně-
kolik otázek.

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

� Z jakých důvodů nebyl pochod členů
a příznivců Dělnické strany naším měs-
tem zakázán?

Právo na shromažďování je základ-
ním politickým právem chráněným
ústavním pořádkem České republiky
a je zaručeno každému. To, že svolava-
tel je představitelem nebo sympatizan-
tem neonacistického hnutí, nedává
správnímu orgánu možnost oznáme-
nou veřejnou demonstraci a priori za-
kázat. K omezení shromažďovacího
práva může dojít pouze výjimečně za
podmínek stanovených zákonem. Zá-
kaz je krajním způsobem řešení. V čes-
ké právní úpravě je právo shromažďo-
vací pojato velmi liberálně a široce. Nej-
vyšší správní soud vždy zdůrazňuje
ústavní i zákonný princip, podle něhož
právo na shromáždění nepodléhá po-
volení ani souhlasu správního orgánu.
Opravdu je dostačující pouhé oznáme-
ní shromáždění.

� Které skutečnosti byly zásadní při ře-
šení této složité situace?

Pokud svolavatel podá oznámení
o shromáždění, má magistrát pro vydá-

ní rozhodnutí o případném zákazu lhů-
tu maximálně 3 dnů od okamžiku, kdy
ho obdržel. Za tu krátkou dobu musí
zhodnotit všechny dostupné informace.
Vrátíme-li se zpět, v době podání neby-
la na webových stránkách extremistic-
kých organizací jediná zmínka o pocho-
du v Přerově, natož pak militantně ex-
tremistické projevy a pozvánky na po-
chod. O skutečných důvodech pochodu
se tak mohlo pouze spekulovat. Pokud
dnes někdo uvažuje o zákazu, je třeba si
uvědomit, že zákonné důvody pro něj
nebyly a v případě soudu bychom s nej-
větší pravděpodobností podobně jako ji-
ná města neuspěli.

Mohu jen ubezpečit, že magistrát byl
se svolavatelem v kontaktu, a to i v době
pochodu. Soustředili jsme svou pozor-
nost na těsnou spolupráci s Policií ČR.

� Co byste chtěl zdůraznit závěrem?
Vím, že většina lidí by uvítala, kdyby

radnice takové akce prostě zakázala.
Bohužel – jako téměř vždy, platí, že nej-
jednodušší recepty nebývají zároveň
nejsprávnější. Je snadné „radit“ bez od-
povědnosti a znalosti právních důsled-
ků. My však musíme postupovat strikt-
ně podle litery zákona. A musíme být
hlavně být připraveni na všechny even-
tuality, které mohou nastat. Osobně
jsem přesvědčen, že přístup, který jsme
zvolili, byl správný. Jsem rád, že obča-
né našeho města, kteří měli pocit, že
jsou v osobním ohrožení, nemuseli pro-
žít tento den ve strachu o své životy
a majetek. Šaf.

Rozhodl magistrát správně?
Po „pochodu proti rasismu“, který se uskutečnil 4. dubna,

vedení města muselo reagovat na řadu nesouhlasných
projevů ze strany občanů Přerova.

V současné době je ve městě Přerově
nedostatek míst pro noční stání vozidel
nad 3,5 tuny, což se týká v převážné vět-
šině nákladních automobilů. Ty mohou
stát pouze na parkovišti u zimního sta-
dionu. Vedení magistrátu proto dojed-
nalo s ČSAD Ostrava, že vozidla nad 3,5
tuny mohou od 1. května parkovat za
úplatu v jejich areálu v ulici 9. května.
Kromě odstavení vozidla zde řidiči, na

rozdíl od parkoviště u zimního stadionu,
mohou využít i sociálního zařízení. Ne-
vyhovující stání pro vozidla nad 3,5 tu-
ny u zimního stadionu bude zrušeno.
Projíždějící řidiče budou o novém mís-
tu k odstavení vozidel nad 3,5 tuny in-
formovat dopravní značky na vjezdech
do města. Na místo je dovedou i sou-
řadnice GPS, které budou součástí toho-
to dopravního značení. red.

Změna místa 
nočního stání vozidel nad 3,5 tuny

Zvláštnosti voleb do
Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají až 5.–6. června.

Ale pouze v těchto volbách se voličské
seznamy uzavírají již 40 dnů přede
dnem voleb a od 26. dubna do nich ne-
ní možno dopisovat a ani vyškrtávat vo-
liče. Pokud se tedy volič po tomto datu
přestěhuje do jiné obce, zůstává zapsán
v seznamu voličů v původní obci a své
volební právo musí uplatnit podle pů-
vodního místa trvalého pobytu. 

V obci, kde je zapsán v seznamu voli-
čů, si samozřejmě může vyřídit voličský
průkaz a volit v jakémkoliv volebním
okrsku. O voličský průkaz musí požádat

písemně. Pokud žádost o vydání volič-
ského průkazu zašle poštou, musí být je-
ho podpis na žádosti úředně ověřen. Při
osobním podání žádosti na ohlašovně
pobytu (v Přerově na MMPr,Bratrská 34)
stačí, když svou totožnost prokáže ob-
čanským průkazem. Žádost o vydání vo-
ličského průkazu musí být na Magistrát
města Přerova doručena do 21. května.
Po tomto datu již není možno voličský
průkaz vydat a volič musí své volební
právo uplatnit v obci, kde je zapsán v se-
znamu voličů. red.

Omezení provozu agend občanských
průkazů, cestovních dokladů, motorových

vozidel a řidičských průkazů

■ Oznámení

Statutární město Přerov 
se stalo na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty s účinností 

od 1. dubna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty, DIČ CZ00301825.

■ Upozornění

Cena města Přerova 2009
Poslední měsíc máte příležitost navrhnout občany na Cenu města Přerova Me-
daili J. A. Komenského.
Očekáváme návrhy z oblasti vědecké práce, kultury, sportu i dalších činností, které
mají vztah k našemu městu. Vybraným osobnostem budou Ceny města Přerova-me-
daile J.A.Komenského slavnostně předány v říjnu letošního roku. Návrhy zasílejte
nejpozději do 31. května na adresu: Magistrát města Přerova, kancelář primátora,
Bratrská 34, 750 11 Přerov, nebo na mailovou adresu: bohuslav.pridal@mu-prerov.cz

■ Výzva

Upozorňujeme občany, že z důvodu
převedení komunikační infrastruktury
Ministerstva vnitra ČR na novou techno-
logii, nebude možno provádět od 4. do 7.
května příjem žádostí o vydání e-pasů,
předání vyhotovených e-pasů občanům,
vyhotovení tzv. „rychlovek“ cestovních
pasů a „rychlovek“ občanských průka-
zů. V uvedeném období nebude možno
ani provést a vydat výpis z informačního

systému evidence obyvatel. Na úseku evi-
dence motorových vozidel kromě nahlí-
žení do evidence nebude možno přihlá-
sit ani odhlásit žádné vozidlo a ani pro-
vést změny v jeho údajích. Na úseku ři-
dičských průkazů v uvedené dny kromě
výpisu z bodového systému řidičů a vý-
deje již došlých nových řidičských prů-
kazů nebude též možno provádět žádné
další činnosti. red.

Jeho odpověď zveřejňujeme i přesto,
že podle našeho názoru se nejedná o od-
pověď podle § 10 tiskového zákona. 

V dubnových Přerovských listech, měst-
ském zpravodaji, uveřejnil primátor Jiří
Lajtoch svůj zásadní politický názor na
obsah tohoto periodika, které vydává
město Přerov a financuje z veřejných roz-
počtových prostředků. Dokonce zašel tak
daleko a upozornil, že nehodlá publiko-
vat žádné jiné politické názory, natož ty,
některých zastupitelů, které se snaží vy-
řizovat si účty, jsou laděny předvolebně,
dokonce bez právního podložení.

Aniž uvedl jména zastupitelů, mám se
zcela logicky za jednoho z nich, kterého
označil, tedy toho, který se snaží prostřed-

nictvím Přerovských listů vyřizovat si účty,
předvolebně ladit a dokonce nepodloženě
právně argumentovat. Konkrétně neuve-
dl v čem a s kým si vyřizuji účty, v čem
jsem předvolební, či dokonce v čem argu-
mentuji bez právního podložení! Tato
smyšlená tvrzení, obecná politická pro-
hlášení, mě jako určeného zastupitele „vy-
točila“ a „zvedla ze židle“. Jde o jasnou
snahu určit ty dobré zastupitele a ty za-
stupitele zlé, a to jen proto, že ti zlí mají
rozdílný názor. Primátorova úvaha je vel-
mi srozumitelným rozhodnutím zavést
politickou cenzuru. To je nepřijatelné!

Pane primátore, musím Vás upozornit,
že náš ustavní pořádek zaručuje každé-
mu svobodu projevu a tuto svobodu pro-
jevu vyjadřovat například tiskem lze

omezit pouze zákonem. Ať už si tedy
osobně myslíte cokoliv, nejste zákon, ale
pouze zástupce vydavatele Přerovských
listů, který je vázán ústavním pořádkem
této republiky a jejími zákony. A cenzu-
ra je zakázána.

Ano, argumentuji přímo, důrazně, věc-
ně a vždy právně podloženě. Nepotřebu-
ji nikomu v ničem nic vracet a oplácet.
Vaše hodnocení je na hranici politické
slušnosti a ješitnosti. A to jen proto, že
jsem zastáncem svobody slova a projevu
na stránkách Přerovských listů. 

Myslím, že jedním z vrcholů článku je
tvrzení, že obsah zpravodaje je výsledkem
činnosti nevázané komise. Ta „nezávis-
lá“ komise je komisí rady města, na radě
závislá odpovědností za výsledek – obsah

Přerovských listů. Navíc v ní pracují za-
městnanci magistrátu v závislé činnosti
na politické reprezentaci, tedy na Vás,
pane primátore.

Pane primátore, mezi námi je podstat-
ný rozdíl v demokratickém chápání ve-
řejného života. Vaše je stranické a uza-
vřené, nepřístupné všem, mé občanské
a otevřené komukoliv. Vás takové myšle-
ní dovedlo do senátu, mne do komunál-
ní opozice. Ale i přes tuto zásadní různost
je Vaší povinností mně zajistit stejný pro-
stor v Přerovských listech jako máte Vy.
Zásada přiměřenosti. Myslím, že tento
můj požadavek je plně v souladu s ev-
ropským chápáním politiky jako svo-
bodné správy věci veřejných.

Vladimír Puchalský, Společně pro Přerov

Zastupitel Mgr. Vladimír Puchalský reaguje na sloupek primátora v dubnovém čísle Přerovských listů.

■ Názory zastupitelů
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V měsíci osvobození naší republiky už
tradičně věnujeme pozornost vzpomín-
kovým akcím při příležitosti oslav Pře-
rovského povstání a Dne vítězství. Letos
však přišli jejich organizátoři, které trá-
pil malý zájem veřejnosti, s novým ná-
padem. O bližší informace jsme požáda-
li Zdeňka Daňka z kanceláře primátora.

Zdeněk Daněk
kancelář primátora

� Co vás vedlo ke změně programu
oslav Dne vítězství?

I přes veškerou snahu se nám nepoda-
řilo tyto akce dostat do povědomí širší
veřejnosti. Hlavním cílem této akce je
a doufejme, že i zůstane, uctění památ-
ky všech hrdinů, kteří se zasloužili
o osvobození ČSR a pietní připomínka
těch, kteří přinesli oběť nejvyšší – vlast-
ní život. V minulých letech jsme pozo-
rovali klesající zájem občanů města o ty-
to pietní akce a myslíme si, řečeno slovy
klasika, že „bez připomínání si minulos-
ti není budoucnosti“. Hlavně dnešním
mladým lidem chceme připomínat, že
před zhruba 64 lety jejich vrstevníci ne-
váhali položit svůj život, aby oni dnes
mohli žít a radovat se. Chceme si připo-
menout společně se širokou veřejností
hrdinské činy minulosti a tyto oslavit dů-
stojnou a současně zábavnou formou.

� Jak se připravuje město na tyto oslavy?
Každý rok jsme organizovali ve spolu-

práci s Armádou ČR a dalšími zaintere-
sovanými sdruženími pietní akty u po-
mníků padlých bojovníků a u pomníku
na městském hřbitově. Tyto oslavy pro-
bíhaly většinou pouze za účasti vedení
města a dalších spoluorganizátorů.

Oslavy se dělí na dvě části. Tou první je
vzpomínka věnovaná obětem Přerov-
ského povstání a druhou část tvoří sa-
motné oslavy Dne vítězství. V letošním
roce jsou vzpomínkové akce k Přerov-
skému povstání připraveny na 30. dub-
na. Dopoledne v 9 hodin bude na ná-
městí T. G. Masaryka přistaven autobus
pro veřejnost (odjezd v 9.15 hodin), kte-
rá se bude chtít účastnit pietního aktu
v Olomouci – Lazcích u pomníku 21 Pře-
rovanům, kteří zde byli 2. 5. 1945 popra-

veni jako pomsta fašistů za Přerovské
povstání. V odpoledních hodinách se
uskuteční pietní akce u památníčků
padlých hrdinů, které jsou rozmístěny ve
městě Přerově. Ty proběhnou v odpo-
ledních hodinách. 

� Hlavní změnu oslav ovšem plánuje-
te na 8. května. 

Na pátek 8. května připravujeme hlav-
ní oslavy Dne vítězství. Ve srovnání s mi-
nulými roky je do harmonogramu oslav
Dne vítězství nově zařazen doprovodný
program, který bude soustředěný do uli-
ce Želatovská. Ta bude tento den v době
od 8 do 16 hodin v úseku od kruhové kři-
žovatky s ulicí tř. 17. listopadu, bří Ho-
vůrkových a Dvořákova uzavřena až po
křižovatku u Kolosea s tř. gen. Janouška,
a to pro veškerou dopravu. 

V 11 hodin odstartuje program přele-
tem vojenských vrtulníků nad ulicí Žela-
tovská směrem k Želatovicím oslavy Dne
vítězství. Bude následovat pietní akt
u pomníku, který po slavnostní salvě
a hymně bude ukončen zpětným přele-
tem vojenských vrtulníků. V blízkosti Zá-
kladní školy Želatovská bude po celou
dobu oslav vystavena veteránská vojen-
ská technika (vozidla, motocykly, zbra-
ně) a vedle ní bude k vidění naopak nej-
modernější technika Policie ČR a Armá-
dy ČR. Policie ČR přislíbila představit
moderní motocykly dálniční policie
a stejně tak i nové zásahové vozidlo dál-
niční policie – VW Passat.

� Kdo dále zpestří program oslav v ten-
to sváteční den?

Diváci se mohou těšit na vystoupení
mažoretek Základní umělecké školy
(ZUŠ) Přerov, uvidí ukázky bojového vý-
cviku příslušníků Policie ČR a výcviku
služebních psů Policie ČR. Program uza-
vře svým krojovaným vystoupením folk-
lorní soubor Haná. Po celou dobu bude
vyhrávat dechová hudba ZUŠ Přerov
a pracovníci SVČ Atlas a BIOS připravili
řadu zajímavých soutěží pro děti. Jak
jsem se již zmínil, všechny tyto akce se
uskuteční na uzavřené části komunika-
ce v ulici Želatovská a v její těsné blíz-
kosti. Je samozřejmostí, že po celou do-
bu oslav bude zajištěno bohaté občer-
stvení formou „vojenského“ guláše, pro
dospělé pivo a pro děti nealko nápoje.
Program bude ukončen ve 13 hodin.

Eva Šafránková

Jakou podobu budou mít
oslavy Dne vítězství?

Pracovníci Technických služeb při-
pravili pro žáky základních škol zají-
mavou soutěž. Děti mohou ovlivnit svý-
mi návrhy vzhled vozidel na svoz odpa-
du. Žáci základních škol pomohou svý-
mi obrázky vytvořit nový design těchto
svozových vozů a zároveň si procvičí své
ekologické vnímání okolního světa.

Předmětem soutěže je namalovat ob-
rázek , jehož tématikou bude příroda bez
odpadků, šťastní lidé v čistém městě
a třídění odpadků. Termínem předání
výtvarného díla je 18. květen, zašlete ho
na odbor školství Magistrátu města Pře-
rova. Komise z řad vedení TSMPr, měs-
ta, zástupců médií a odborné veřejnosti
vybere tři vítězné návrhy a dalších 20 ná-
vrhů dostane cenu veřejnosti. Soutěž
bude probíhat na internetových strán-
kách www.tsmpr.cz. Vyvěšení obrázků
na internetových stránkách včetně hla-
sování se uzkuteční od 25. 5. do 8. 6. Ko-
nečné čtyři vítězné návrhy se použijí na
polep vozidel na sběr odpadu. 

Pro mladé výtvarníky jsou připrave-
ny hodnotné ceny.

Ceny pro jednotlivce: 3× Panasonic
mikro Hi-Fi systém, cena veřejnosti pro
jednotlivce: 1× Panasonic mikro Hi-Fi
systém. Ceny pro školy: 1. cena – malíř-
ské potřeby v hodnotě 10000 Kč, 2. cena
– malířské potřeby v hodnotě 5000 Kč,
3. cena – malířské potřeby v hodnotě
3000 Kč a cena veřejnosti pro školu –
malířské potřeby v hodnotě 3000 Kč.
Dne 16. 6. v 15 hodin proběhne předá-
ní cen vítězům v Mervartově pamětní
síni za účasti odměněných žáků, rodičů,
zástupců škol, vedení města, odboru
školství, mediálních partnerů a zároveň
se představí jedno „zkrášlené“ svozové
vozidlo. red.

Soutěž s bezpečnostní tematikou při-
pravilo město, komise bezpečnosti, pre-
vence kriminality a BESIP. Do soutěže
bylo přihlášeno 335 výtvarných prací.
Odborná porota vyhodnotila v každé ka-
tegorii 15 prací. 

Slavnostní předání cen se uskutečni-

lo 22. dubna v kině Hvězda. V předsálí
kina je nainstalována výstava nejús-
pěšnějších kreseb. Zhlédnout ji může-
te až do 10. května, a to od 16.30 do 20
hodin. Návštěvu je možné objednat pro
školy a zařízení i mimo tyto hodiny na
tel. 581 202 216. red.

Vyhodnocení výtvarné
soutěže Děti, pozor, červená

Děti, zapojte se do výtvarné
soutěže Veselé autíčko

promenádní
koncerty

Michalov
KVùTEN • nedûle v 15 hodin

3. 5. Záhorská kapela
10. 5. Karel Caha Band
17. 5. Moravská veselka
24. 5. Mother Follow Chairs
31. 5. Dechov˘ orchestr Haná 

MaÏoretky ZU· B. Kozánka

námûstí T. G. Masaryka – venkovní scéna

ãtvrtek 30. dubna od 17 hodin

• Big MÏik (CZ) • Pavel Novák & Family (CZ)

pátek 1. kvûtna od 14 hodin

• Los Pompadores (NL) 
• Blue Band Company (CZ) 
• Robbie Williams Revival (CZ)

Pfierovské

v mûstském 
parku

veselení

8. května
11 hodin ✽ Položení věnců a květin u pomníku 

vojáků sovětské armády
11.30–13 hodin ✽ Doprovodný program oslav

Dne vítězství • přehlídka veteránů vojenské
techniky • vystoupení mažoretek ZUŠ Přerov
• koncert dechového orchestru ZUŠ Přerov
• ukázky zbraní • ukázky výcviku Policie ČR
• soutěže pro děti • občerstvení po dobu akce

✽
✽

✽

OSLAVY
DNE VÍTĚZSTVÍ
OSLAVY
DNE VÍTĚZSTVÍ
✽

✽

✽

✽ ✽
✽ ✽

✽

Želatovská ulice 
v Přerově
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1. místo v kategorii panelový dům získal dům v Kabelíkově ulici 18.

1. místo v kategorii novostavba získal rodinný dům v ul. Čsl. letců 3197/23.

Výsledky soutěže� dokončení ze strany 1

Porota vybrala nejhezčí fasády
KATEGORIE REKONSTRUKCE
1. místo

Nájemní dÛm, Îerotínovo námûstí 174/29,
Pfierov. Autor návrhu fasády (projektant):
Jaroslav Nitsche

âestné uznání: 

Bytov˘ dÛm, Denisova 16, Pfierov. Autor návrhu
fasády (projektant): Ing. arch. Vladimír Petro‰

Bytov˘ dÛm, Brabansko 1260/5, Pfierov. Autor
návrhu fasády (projektant): Ing. Pavel GrÀa

KATEGORIE PANELOV¯ DÒM
1. místo

Panelov˘ dÛm, Kabelíkova 18, Pfierov. Autor
návrhu fasády (projektant): Ing. Mirko Ingr

âestné uznání

Panelov˘ dÛm, Dvofiákova 10 – 20, Pfierov.
Autor návrhu fasády (projektant): Projekce POR
– p. Petr Pospí‰il

Panelov˘ dÛm, Velká DláÏka 1. Autor návrhu
fasády (projektant): Ing. arch. Jana Puchalská

Panelov˘ dÛm, Velká DláÏka 30, 32, 34, Pfierov.
Autor návrhu fasády (projektant): Ing. Irena
Tyksová

Panelov˘ dÛm, Osmek 479/11, Pfierov. Autor
návrhu fasády (projektant): Ing. Milo‰ Mrázek

Panelov˘ dÛm, Pod Skalkou 6, 8, Pfiedmostí. Autor
návrhu fasády (projektant): Ing. arch. Frant. Ingr

KATEGORIE NOVOSTAVBA

1. místo: 

Rodinn˘ dÛm, âsl. letcÛ 3197/23, Pfierov. Autor
návrhu fasády (projektant): Ing. arch. Franti‰ek
Luká‰

âestné uznání: 

Rodinn˘ dÛm, Nová âtvrÈ 316/18c, Pfierov VI-
-Újezdec. Autor návrhu fasády (projektant):
B&B studio – Ing. arch. Petr Brauner

INZERCE

hodin- rockový speciál, novinky na hudební scénìRockle pondìlí od 21.00
hodin- výpravy za poznánímMezi nebem a zemí úterý od 10.00

Práce na vyčistění závlahové nádrže
v zahradnictví naší školy zahájila firma
KOHOUT Invest v.o.s. Hranice již v zá-
ří minulého roku a původně se jednalo
jen o drobné udržovací práce. V jejich
průběhu se však ukázalo, že tato nádrž
bude vyžadovat důkladnější řešení ne-
jen z hlediska zachování původní funk-
ce, ale také s ohledem na ochranu ži-
votního prostředí. 

Na podzim roku 2008 proběhlo něko-
lik jednání mezi zástupci stavební firmy,
školy a stavebním úřadem, odborem ži-
votního prostředí a odborem zeměděl-
ství na Magistrátu města Přerova. Vý-
sledkem těchto jednání bylo zpracová-
ní projektu, který komplexně řeší zále-
žitosti technické z hlediska funkce této
nádrže, vlastní technologii údržbových
prací a to vše s ohledem na životní pro-

Na závlahové nádrži opět začaly práce
středí. Závlahová nádrž po realizaci
údržbových prací si zachová původní
rozměry s tím, že na východní straně té-
to nádrže bude upraveno pásmo mělké
vody, tak zvaný litorál, v hloubce zhru-
ba šedesát centimetrů a délce třicet
metrů, které se stane domovem pro
obojživelníky. 

Zbývající část nádrže bude vyčištěna
do hloubky tří metrů, břehy budou vy-

svahovány ve sklonu 1 : 2 a budou osety
trávou. Plánuje se i výsadba stromů a ke-
řů dle požadavku odboru životního pro-
středí. V konečné fázi provádějící firma
provede i zarybnění této nádrže. Škola
tak získá nejen možnost ve svém za-
hradnictví zavlažovat rané brambory
a zeleninu, ale také další pracoviště pro
výuku předmětu chov zvířat, kde jeho
určitá část je věnována chovu ryb. Šaf.

Už v září minulého roku začaly intenzívní stavební práce v zahrad-
nictví Střední školy zemědělské v Přerově za Michalovem. Požádali
jsme o bližší informace ředitele školy Ing. Karla Horkého.

FOTO JAN ČEP

Závlahová nádrž bude mimo jiné sloužit jako
pracoviště pro výuku předmětu chov ryb.
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Tím došlo k potvrzení téměř šestileté
časové řady stagnace a postupně mírné-
ho až vysokého snižování imisní kon-
centrace ve městě. První měsíc roku
2009 však přinesl neočekávanou výraz-
nou změnu a podstatné zhoršení kvali-
ty ovzduší v Přerově, potažmo na celé
severní a střední Moravě.

Průměrná imisní koncentrace nejsle-
dovanější znečišťující látky prašného
aerosolu PM10 dosáhla v lednu 2009 vel-
mi nepříznivých 70,6 μg/m3 (povolený
roční limit ve výši 40 μg/m3) a počet pře-
kročení 24 hodinového průměru dosáhl
jen za leden počtu 18 (limit 24 hodino-
vého průměru je 50 μg/m3 s povoleným
překročením 35krát/rok). S tak drama-
tickou změnou a skokovým zhoršením
znečištění ovzduší jsme se ve své praxi
dosud nesetkali.

Příčinou tohoto stavu z hlediska sy-
noptické analýzy bylo především vytvo-
ření rozsáhlé tlakové výše nad střední
Evropou na konci první dekády měsíce
ledna, při níž klesaly noční teploty v ní-
žinách místy až k 20 °C pod nulou na ce-
loplošné trvalé sněhové pokrývce. Také
teploty přes den byly hluboko pod bo-
dem mrazu. Postupně se tak vytvořilo
výrazné inverzní zvrstvení atmosféry
s nevyhovujícími rozptylovými podmín-
kami a trvalejším severovýchodním
prouděním.

Podle našeho názoru právě nepříznivé
rozptylové podmínky a trvalé lednové
severovýchodní proudění přinášelo do
Přerova prostřednictvím geomorfolo-
gického útvaru Moravská brána emise
prašného aerosolu až z dalekých zdrojů
znečišťování ovzduší z ostravsko-kar-

vinské průmyslové aglomerace (hutě,
železárny apod.), jak ostatně dokumen-
tuje i přiložený ilustrační snímek imisní
mapy PM10 ze dne 10. 1. 2009, s nejvyšší
imisní koncentrací.

V únoru i březnu již převažovalo mno-
hem příznivější čerstvé, teplé a vlhké at-
lantické západní proudění, při kterém
docházelo k příznivému rozptylovému
efektu a snižování koncentrací všech
škodlivin, s výjimkou zápachu. Tomu
odpovídaly i nižší průměrné imisní kon-
centrace za únor ve výši 30,75 μg/m3 (po-

volený roční limit 40 μg/m3) při čtyřech
překročeních 24 hodinového imisního li-
mitu (povolený limit 50 μg/m3) a za bře-
zen ve výši 23,6 μg/m3 při dvou překro-
čeních 24 hodinového imisního limitu.
Situaci, kdy byla v Přerově nejnižší imis-
ní koncentrace PM10 znázorňuje snímek
ze dne 24. 3. 2009. Západní charakter
proudění vzdušných vrstev však přinášel
do obydlených částí Přerova častější emi-
se nepopulárního technologického zá-
pachu z provozu Precheza a.s. či jatek.

Jan Zona, Ing. J. Čagánek, OŽP MMPr

Rok 2008, ve kterém byly v Přerově naměřeny dosud nejnižší kon-
centrace všech znečišťujících látek za posledních 15 let, aniž byly
překročeny imisní limity pro zdraví obyvatel u průměrné roční i 24
hodinové průměrné imisní koncentrace, byl velmi příznivý.

Vývoj kvality ovzduší v 1. čtvrtletí roku 2009

A jaké jsou postřehy kontrolujících
strážníků? Potvrzuje se, že jsou
cyklisté odpovědnějšími účastníky
silničního provozu?

Ing. Ladislav
Petrovský, 
zástupce ředitele
Městské policie
v Přerově

„Zvýšení počtu kilometrů cyklostezek
na území města vede v posledních le-
tech k uvědomělejšímu přístupu cyklis-
tů, především směrem ke své bezpeč-
nosti. Pozorujeme to především u rodi-
čů. Přestože jim zákon neukládá povin-
nost nosit helmy, používají je rok od ro-
ku ve větší míře, protože chtějí jít příkla-
dem svým dětem, které tuto povinnost
mají až do 18 let,“ ocenil jejich přístup
Ing. Ladislav Petrovský, zástupce ředite-
le Městské policie. Strážníci se zaměřili

na kontrolu cyklistů především v brz-
kých ranních hodinách, kdy zjišťovali je-
jich dostatečnou osvětlenost, a potom
v odpolední špičce při návratu z práce.
V těchto hodinách se navíc mnohdy set-
kávají i s kličkováním cyklistů mezi pě-
šáky na chodnících.

„Především řidiči aut přivítali akci
městské policie zaměřenou zejména na
dodržování svícení za snížené viditel-
nosti a vybavenosti předního i zadního
kola bočními odrazkami. Podařilo se
přesvědčit převážnou většinu kolařů, že
hlavním smyslem tohoto opatření je
ochránit sebe a pochopit, že uplatňová-
ní zásady „vidět a být viděn“ jim může
zachránit život,“ zdůraznil Ladislav Pet-
rovský.

Podle zkušeností strážníků patří mezi
nejčastější porušení zákona ze strany
cyklistů jízda mimo vyznačenou stezku,
nesvícení za snížené viditelnosti, nedo-
statečná vybavenost jízdního kola a jíz-
da pod vlivem alkoholu. Šaf.

V prvních jarních měsících se městští strážníci už tradičně více zaměřují na cyklisty, jejichž počet se v posledních týdnech
několikanásobně navýšil. Do ulic totiž vyrazili i ti, kteří nechávají svá kola „přezimovat“.

Městská policie nabídla v roce 2005 cyklistům možnost evidence jejich kol. 
Majitelé si je nechali zaregistrovat i s doklady o nákupu a v případě potřeby, tedy nejčastěji při
odcizení kola, si mohou od městské policie vyžádat zdokumentovanou registraci. Této možnos-
ti zatím využilo 269 občanů.

Komenského ulice je jednou z přerovských ulic s nejvyšším množstvím polétavého prachu.

FO
TO
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A

N
 Č

EP

■ Otázka pro ...

Nejvyšší imisní koncentrace PM10

10. 1. 2009
Nejnižší imisní koncentrace PM10

24. 3. 2009
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Město chce ušetřit na energii 
Levnějšího dodavatele energie než je ČEZ, hledá pře-

rovský magistrát. Do provozu všech svých organizací
investuje ročně 14 milionů korun – a radní věří, že po-
kud se jim podaří najít levnějšího dodavatele, mohou
částku snížit. Zájemci o tuto službu se mohou zapojit
do internetové aukce, která je považována za nejob-
jektivnější způsob výběru. Pokud se podaří městu na-
jít vhodnou společnost, mohla by pro město dodávat
energii už od 1. srpna letošního roku. -lech-

Školáci jedí zdravě
Školáci z Přerovska jedí ve školních jídelnách zdravě.

Potvrzují to hygienici, kteří namátkově kontrolují jí-
delníčky a zjišťují pomocí speciálního počítačového
programu, jestli je strava vyvážená a pestrá. Mezi nej-
oblíbenější jídla patří krupice, omáčky, mletá masa či
bramborový guláš. Naopak polévky, ryby a zeleninu si
u výdejového okénka vezme málokdo. Směna začíná
kuchařkám ve školní jídelně v Předmostí v šest hodin
ráno. Do dvanácti hodin musejí zpracovat 30 kilogra-
mů masa i zeleniny, 130 kilo brambor a uvařit 120 lit-
rů polévky. Pro vedoucí to znamená vymyslet 40 růz-
ných jídel měsíčně, a to tak, aby se žádné neopakova-
lo. Za celý oběd včetně polévky, salátu a dezertu školá-
ci zaplatí v průměru dvacet korun. Co nesnědí, to si od-
veze specializovaná firma k likvidaci. -svam-

Kvůli vysokému počtu zapsaných
dětí se otevře nová školka

Úředníci magistrátu už znají přesná čísla počtu za-
psaných dětí do mateřských škol. Do 13 mateřinek, zří-
zených městem, se zapsalo 325 dětí s trvalým pobytem
na území Přerova. Z tohoto počtu je 59 dětí neumístě-
ných do školek, přestože zařízení hlásí 35 volných míst.
Rodiče ale do těchto mateřských škol z nejrůznějších
důvodů své ratolesti umístit nechtějí. Úředníci z od-
boru školství proto rodiče dětí oslovili prostřednictvím
dotazníku a zjišťují, zda upřednostňují městskou škol-
ku nebo soukromou. Ve hře je i možnost zřídit v Pře-
rově mateřinku církevní. Podle zájmu rodičů úředníci
z magistrátu rozhodnou, zda nově otevřená mateřská
škola v Sokolské ulici bude městská, církevní nebo
kombinovaná. Na konci dubna by mělo padnout roz-
hodnutí. -ilo-

Mobilní hangár pro Afghánistán
Přerovská vrtulníková základna představila nový mo-

bilní hangár pro opravy vrtulníků Mi - 171 Š. Využívat
ho budou vojáci v Afghánistánu. Jedná se o první zaří-
zení svého druhu a armádu přišlo na 18 milionů korun.
Dalších čtyřicet milionů stálo opravárenské pracoviš-
tě složené z deseti speciálních kontejnerů, které se na-

chází uvnitř montované haly. Mobilní opravárenské za-
řízení umožní provádět opravy a údržbu vrtulníků pří-
mo v terénu. To zajistí logistickou soběstačnost a ope-
rabilitu vrtulníkové jednotky v zahraniční misi. Napří-
klad z Kosova museli piloti kvůli údržbě strojů létat zpět
do Přerova. Vrtulníková letka by do Afghánistánu mě-
la odletět na konci roku. -svam-

Občané odmítají stavbu
polyfunkčního domu

Petici proti stavbě polyfunkčního domu sepsali ob-
čané z Kainarovy a Komenského ulice v Přerově. Ve
svém protestu vyjadřují nesouhlas nad tím, aby přímo
naproti domu zvanému Přerovanka vyrostla šestipo-
dlažní polyfunkční stavba, ve které by měly být byty,
kanceláře i obchody. Lidem se nelíbí, že přijdou o trav-
natý pás, jedenáct vzrostlých stromů a hlavně nechtě-
jí dopustit snížení komfortu svého bydlení. Obávají se,
že nový objekt jim bude clonit a zavazet ve výhledu.
Většina radních a někteří zastupitelé ale podobný ná-
zor nesdílejí. Nová městská výstavba je podle nich žá-
doucí a v této lokalitě i vhodná. Proto schválili prodej
lukrativního pozemku, na němž má objekt stát. Obča-
né z ulic, kterých se výstavba dotkne, se ale nehodlají
s těmito postoji smířit. Kromě plnění petičních archů
už kontaktovali i Ekologický právní servis a žádali o roz-
bor, jsou rovněž ochotni založit nové občanské sdru-
žení, jehož cílem bude zmaření záměru. Tato proble-
matika byla projednána i na zastupitelstvu 20. dubna.
O dalším vývoji jednání budeme informovat. -lech-

Migrující ropuchy často končí pod koly 
Nepříjemný pohled na mrtvé žáby se naskýtá lidem,

kteří se procházejí kolem Bečvy a po stezkách u malé
Laguny. Právě totiž nastalo období migrace žab. Ro-
puchy, které se hlavně večer přesouvají k vodním plo-
chám, k svému cíli často nedojdou. Na silnici u stani-
ce BIOS a na cyklostezce vedoucí k lávce U Tenisu se
často stávají oběťmi chodců a cyklistů.Ve tmě nejsou
vidět a řidiči ani cyklisté o nich nevědí. Desítky chrá-
něných živočichů tak předčasně skončí pod koly aut.

Minulý týden proto pracovníci odboru životního pro-
středí v této lokalitě rozmístili cedule, které upozorňu-
jí na zvýšený pohyb živočichů. Koncem srpna a začát-
kem září se na stejných místech objeví nová generace
ropuch. Pokud tito živočichové neskončí svůj život
předčasně pod koly aut nebo cyklistů, dožívají se věku
čtyř až devíti let. -ilo-

Ve městě přibývá dětských areálů
Na sídlištích v Přerově přibývá nových hřišť s dětský-

mi atrakcemi. Přežité a často nebezpečné kovové prů-
lezky a kolotoče ze 70. let minulého století nahrazují
nové hrací prvky. Zajímavá řešení architektů tak často
oživí paneláková sídliště a zároveň zatraktivní dětské
hry. Novými dětskými areály se už několik let může po-
chlubit sídliště v Předmostí. Nejnovější hřiště ve měs-
tě vyrostlo za více než půl milionu v Želatovské ulici, ve
druhé etapě bude parčík oplocen dřevěnými laťkami
a přibude i několik dalších atrakcí. Na nový dětský park
s dřevěnými prvky a malým hřištěm se mohou těšit dě-
ti ve Dvořákově ulici. Výstavba atrakcí za více než půl
milionu korun by měla začít už v červnu. V plánu jsou
i dětské areály ve Vaňkově a v Jasínkově ulici. -ilo-

www.ktvprerov.cz
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■ Z „Přerovských aktualit“

� 1. 5. 1969 – před 40 lety zemřel v Přerově Arnošt
Paus, okresní archivář a první budovatel archivu, kro-
nikář Přerubu. Narodil se 9. 1. 1895 ve Štramberku.
� 2. 5. 1759 – před 250 lety zemřel v Pastuchově, Ma-
ďarsko, Alanus (Ignác) Plumlovský, duchovní, člen
řádu cisterciáků na Velehradě, hudební skladatel, au-
tor dvou hanáckých oper, několika českých pastorel.
Narodil se 18. 1. 1703 v Přerově. 
� 6. 5. 1864 – před 145 lety se narodil
v Přerově Jan Kabelík, profesor gym-
názia, literární historik, který celý svůj
život věnoval rozvoji českého školství.
Napsal též mnoho recenzí, pojedná-
ní a kritik, dlouhá léta působil v Pře-
rově. Zemřel 16. 10. 1928 v Praze. 
� 6. 5. 1944 – před 65 lety zemřel v Praze PhDr. Leo-
pold Calábek, knihovník v Přerově a Olomouci, re-
daktor časopisu Česká osvěta. Narodil se 11. 8. 1892
v Přerově.
� 11. 5. 1844 – před 165 lety se narodil v Praze Jan Ne-
pomuk Mráček st., inženýr a stavitel v Nehasicích
u Žatce, od roku 1877 v Přerově. Stavitelské a zednic-
ké práce vykonával pro různé firmy a soukromníky
v Přerově i okolí. Své znalosti a schopnosti využil též
na přerovské zemědělské škole, kde v letech 1878-1880
působil jako externí učitel kreslení a stavitelství. Ar-
chitektem byl i jeho syn Jan Mráček ml. J. Mráček st.
zemřel 25. 9. 1895 v Přerově.
� 11. 5. 1924 – před 85 lety se narodil v Přerově doc.
RNDr. Ladislav Zapletal, CSc., vědecký pracovník, ge-
ograf, který působil na přírodovědecké fakultě UP
v Olomouci. Zabýval se hlavně antropogenní geo-
morfologií, je autorem mnoha vědeckých studií
a článků. Zemřel 14. 5. 1999 v Olomouci (10. výročí).
� 12. 5. 1884 – před 125 lety se narodil v Přerově-Koz-
lovicích Jan Zedek, redaktor a politický publicista
v Olomouci. Redigoval ročenku České selky. Zemřel
18. 3. 1943 v Olomouci.
� 16. 5. 1899 – před 110 lety se naro-
dil v Přerově doc. MUDr. Eduard Be-
na, vědecký pracovník Ústavu hygi-
eny práce a chorob z povolání, který
se zabýval fyziologií práce. Zemřel
11. 4. 1976 v Praze. 
� 21. 5. 1914 – před 95 lety se narodil v obci Mlékosr-
by u Kolína Ing. Ladislav Hlavatý, strojní inženýr, v le-
tech 1939-1976 kontruktér v přerovské Meoptě, člen
přerovského Sokola, externí učitel na UP Olomouc. 
� 22. 5. 1909 – před 100 lety se narodil v Krakově Alois
Křížek, šéf malírny a scénograf pražského Národního
divadla (1942-1969). Své mládí prožil v Přerově, kte-
rému věnoval několik obrazů. Žil v Radlíku u Prahy.
� 22. 5. 1939 – před 70 lety zemřel
v Brně Jiří Mahen, vl. jménem Anto-
nín Vančura, spisovatel, dramatik
a redaktor, který působil před 1. svě-
tovou válkou v Přerově, kde je umís-
těna na domě č. 10 na Horním ná-
městí pamětní deska. Své nejúspěš-
nější drama „Jánošík“, které napsal Mahen v Přerově,
mělo premiéru v pražském ND dne 30. 9. 1910. Pře-
rovské veřejnosti předvedli ochotníci „Jánošíka“ v pře-
plněném sále Městského domu v prosinci téhož roku.
Narodil se 12. 12. 1882 v Čáslavi.
� 24. 5. 1924 – před 85 lety se narodil v Přerově Doc.
RNDr. František Zapletal, CSc., matematik, proděkan
pedagogické fakulty UP v Olomouci. Zemřel 20. 1.
1988 v Olomouci.
� 29. 5. 1889 – před 120 lety se narodil v Přerově Jan
Zaorálek, kočovný artista, kouzelník, který v lednu
1927 obdržel od ZSP (Zemská správa politická) v Br-
ně „ povolení k provozování salonního kouzelnictví
s vyloučením produkcí spriritistických, hypnotických,
telepatických a magnetických …“. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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� 15. 5. 1355 dal markrabě Jan Jindřich Přerovu vý-
roční trh okolo sv. Vavřince (čtyři dny před a čtyři dny
po) a přidal ještě týdenní trh v úterý k dřívějšímu pá-
tečnímu.
� 25. 5. 1545 udělil Jan z Pernštejna pekařskému ce-
chu v Přerově cechovní artikule.
� 5. 5. 1605 Karel st. ze Žerotína přikázal Přerovským,
aby byl v pohotovosti každý desátý člověk, protože ze-
mi hrozilo nebezpečí vpádem Bočkajovců na Moravu.
� 5. 5. 1612 Karel st. ze Žerotína psal o přestavbě pře-
rovského zámku, na které se podílel stavitel Gregor,
činný na dřevohostickém zámku.
� 14. 5. 1824 na základě závěti Antonína hraběte Mag-
nise z 11. 3. 1811 bylo přiřčeno panství Přerov starší-
mu synovi Vilému hraběti Magnisovi.
� 12. 5. 1871 převzal stát do své správy reálné gym-
názium.
� 1. 5. 1877 zahájilo svou činnost Okresní hejtmanství
v budově čp. 80 na dnešním náměstí TGM (radnice)
a o 10 let později se úřad přestěhoval do domu čp.
1 000 v Komenského ulici (dnes již neexistující dům č.
o. 8 vedle budovy dopravní policie), a za dalších 10 let
se úřad přestěhoval do Velké kostelní ulice (dnešní
Kratochvílova) čp. 125 (majitel Antonín Krátký, v mís-
tech dnešní tržnice).
� 1. 5. 1890 se v Přerově konala tajná oslava 1. máje.
� 1. 5. 1896 byl položen základní kámen ke stavbě Zá-
loženského domu na Dolním náměstí.
� 12. 5. 1907 se uskutečnil 1. veřejný plakátovaný fot-
balový zápas v Přerově proti SK Vyškov na hřišti pod
Kozlovskou ulicí v místech, kde končí rybník.
� 16.–20. 5. 1911 řádila v Přerově povodeň.
� 21. 5. 1923 na svatodušní pondělí se na novém sta-
dionu SK Přerov konaly lehkoatletické závody.
� 18. 5. 1933 Ing. Alois Mazurek obdržel živnostenský
list opravňující k „tovární výrobě jemné a přesné opti-
ky“, což lze považovat za počátek továrny Optiko-
techna. První dílna se nacházela v budově na Malých
Novosadech č. o. 5. Firma byla zaregistrována pod ná-
zvem Optikotechna ing. A. Beneš, továrna přesné opti-
ky a jemné mechaniky. 
� 12. 5. 1937 při jednání mezi městem a armádou byl
prohlédnut prostor určený k výstavbě letiště.
� 1. 5. 1945 vypuklo Přerovské povstání, ve 13 hod. by-
la poškozena vojenská telefonní ústředna Anne Marie.
� 6. 5. 1945 vyhodili Němci do povětří vojenskou te-
lefonní ústřednu.
� 7. 5. 1945 podle seznamu gestapa zatkla městská
policie více než 50 osob, které po průchodu městem
byly internovány ve stodole v obci Luková.
� 20. 5. 1945 bylo ve věznici Okresního soudu v Pře-
rově zřízeno sběrné středisko pro Němce a kolabo-
ranty, které bylo zrušeno 3. 1. 1946.
� od května 1958 začal vycházet měsíčník Kultura
Přerova.
� 2. 5. 1972 byl na střelnici v Lazcích u Olomouce od-
halen nový památník 21 popraveným Přerovanům.
� v květnu 1992 přijel do Přerova na první oficiální
návštěvu starosta města Cuijk z Nizozemí.
� 8. 5. 2002 Pavel Novák oslavil čtyřicet let působení
v populární hudbě galakoncertem v tenisové hale.
� 13. 5. 2002 byl přerovské vrtulníkové základně pro-
půjčen historický název 33. základna vrtulníkového
letectva Edvarda Beneše a ministr obrany Jaroslav Tvr-
dík předal posádce bojový prapor.
� 9. 5. 2003 se v přerovských ulicích konal festival
Mayaless.
� 16.–18. 5. 2003 se na výstavišti uskutečnila třetí me-
zinárodní výstava hospodářských zvířat a zemědělské
techniky.
� 24. a 25. 5. 2003 proběhla I. přehlídka sokolských
loutkových divadel, které se zúčastnilo devět českých
a moravských amatérských souborů.

Připravila Věra Fišmistrová

Víte, Ïe...■

Pavel Cimbálník
pověřený řízením Městské
knihovny v Přerově

Městská knihovna v Přerově slaví v tomto roce 90.
výročí svého založení. K tomuto významnému jubi-
leu připravili knihovníci ve spolupráci s Muzeem Ko-
menského v Přerově výstavu 90 let knihovny v Pře-
rově, která dokumentuje uplynulých 90 let činnosti
knihovny od jejího vzniku v roce 1919 až po nejaktu-
álnější dění v roce 2009. 

Informace o její činnosti jsou doplněny fotografiemi
a významnými daty z dějin knihovny, články z dobo-
vého tisku a různými propagačními materiály nebo po-
zvánkami na akce. Na patnácti výstavních panelech se
můžete seznámit s postupným rozvojem knihovny v je-
jích počátcích v Městském domě až do období války,
kdy došlo k samozřejmému utlumení činnosti a váleč-
ným škodám. V poválečném období se činnost kni-
hovny opět začala rozvíjet a byly částečně „vyřešeny“
její prostorové problémy, s nimiž se potýkala již od své-
ho založení.V roce 1959 byla přestěhována do budovy
na Žerotínově náměstí 36. 

V šedesátých až osmdesátých letech došlo k zásadní-
mu rozvoji knihovnictví v celém Československu, jenž
bylo přímým důsledkem vydání zákona o jednotné
soustavě knihoven. Knihovna působila, až do zrušení
okresních úřadů v roce 2000, jako okresní knihovna
a spravovala všechny knihovny v rámci přerovského
okresu. Došlo také k založení poboček knihovny ve
městě, modernizaci a rozšíření prostor hlavní budovy
knihovny, kde letos působí již padesátým rokem.

V devadesátých letech, s postupným rozvojem tech-
niky, se změnil i systém knihovnické práce. Knihy se
začaly evidovat a půjčovat přes počítače a díky rozvoji
automatizovaného výpůjčního procesu se velmi ze-
fektivnil knihovnický obor. Rozvoj internetu přinesl do
knihovny nové možnosti a služby.

Můžete také nahlédnout do současné práce Městské
knihovny v Přerově, která mimo svou základní knihov-
nickou činnost, pořádá řadu akcí pro děti i pro veřej-
nost a podílí se tak na rozvoji kultury a vzdělání ve měs-
tě Přerově i jeho místních částech. 

Výstava je přístupná od 29. dubna do 26. května
v Malém výstavním sále Muzea Komenského v Pře-
rově. Vernisáž se koná 28. dubna.

Přáním pracovníků knihovny je, aby tento pohled na stávající
sídlo byl záhy historií…

Městská knihovna v Přerově zve všechny příznivce Ja-
na Buriana ve středu 27. května v 18 hodin na Buria-
novu kulturní ozdravovnu. Uskuteční se v klubu Tep-
lo na Horním náměstí. Vstupné dobrovolné.

Burianova kulturní
ozdravovna

I v květnovém čísle pokračujeme ve fotosoutěži, se-
riálu snímků, kdy vaším úkolem je přesně identifiko-
vat stavbu, ulici, sochu či různé další předměty či ob-
jekty na území města Přerova a jeho příměstských čás-
tí na základě malého detailu na fotografii. 

Z úspěšně odpovídajících vylosujeme jednoho vý-
herce, který bude odměněn hodnotnou knihou. Své od-
povědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem na
adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo odevzdej-
te v Městském informačním centru (v pasáži). Vyloso-
vaný výherce ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v dubnovém čísle se stává
Ing. Vladimír Sklenička. 

Dle informace PhDr. Jiřího Lapáčka z SOkA Přerov
jsou na fotografii zachyceny postavy světlonošů (obec-
ně), konkrétně nosič pochodně. Dům čp. 1183 byl po-
staven v roce 1895, majitelem byl obchodní Rudolf Při-
dal, od toho se tomu místu dlouho říkalo Přidalův dvůr,
protože ve dvoře byly různé provozovny. V roce 1912
dům vlastnila firma Českomoravské podnikatelství be-

tonových a železobetonových staveb, spol. s r. o. Uhlíř
Ludvík, 1922 Českomoravská stavební společnost, 1927
Železniční potravní a výrobní družstvo, spol. s r. o. Pře-
rov. Výklad slova světlonoš je velmi rozmanitý, jaký vý-
znam přisoudil zadavatel, či původce soch těmto dvě-
ma konkrétním, není přesně znám. Pokud by byl za-
davatelem Rudolf Přidal, mohlo by se jednat o myš-
lenku pokroku, obrany národa, symbol ducha, který má
národ vést. red.

Květnový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?

■ Pozvánka

Knihovna slaví 90 let 
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Bc. Ivo Kropáč,
Přerovská
rozvojová,
jednatel

� Co iniciovalo vznik této společnosti?
Přerovská rozvojová byla založena pře-

devším za účelem realizování tří hlav-
ních priorit. Těmi jsou vznik logistické-
ho centra, podnikatelského inkubátoru
a propagace města za účelem podpory
podnikání a investic. Nedá se říci, že ně-
která z těchto priorit je důležitější.
Všechny jmenované záměry jsou navzá-
jem provázané a souvisí spolu. I když
přiznávám, asi největším úkolem před
námi je realizace logistického centra. 

� Proč se domníváte, že by v Přerově
mělo vzniknout logistické centrum?

Přerov sice nemá dálnici, ale v roce
2010 se již definitivně plánuje zahájení
její výstavby. V kombinaci se železnicí
a navíc díky své poloze máme výhodu,
že jsme byli zařazeni do národní kon-
cepce vzniku veřejných logistických
center na regionální úrovni. V podsta-
tě to znamená, že bychom na tento
projekt mohli získat prostředky i z ná-
rodních zdrojů. V takovém případě by
logistické centrum muselo maximálně
plnit veřejný zájem. Rovněž předpo-
kládáme i financování celé akce ze
strukturálních fondů EU v přípravné
i realizační fázi. 

� A jsou „ve hře“ i soukromí investoři?
O tento projekt má zájem i celá řada

soukromých investorů. Jednáme s ně-
kolika konkrétními zájemci, kteří proje-
vili vážný zájem. Nechci však předbíhat,
jak se situace bude vyvíjet, především ve
vazbě na současnou ekonomickou krizi.

� Kde se logistické centrum má nachá-
zet?

Jedná se o prostor mezi Přerovem, Bo-
choří a Lověšicemi o celkové ploše asi
110 hektarů. 

Nositelem a iniciátorem celého pro-
jektu je především město Přerov. Mys-
lím, že celkový přínos pro ně musí být
všem jasný. O tomto záměru se speku-
luje již více než deset let. Teprve však
s konkrétní vidinou dálnice D1 v Přero-
vě a možným financováním i z národ-
ních a evropských zdrojů začíná záměr
nabírat na obrátkách. 

� V jaké fázi příprav se tento projekt
nachází?

Na celém záměru je asi nejsložitější
právě ta přípravná práce, to znamená
výkup pozemků od soukromých majite-
lů, soulad strategických dokumentů
a územních plánů, zajištění financování

a další. Momentálně jsme nechali zpra-
covat důležitý pasport pozemků a jejich
majitelů. Podle toho uvidíme, kolik po-
zemků skutečně bude možno do logis-
tického centra zahrnout a kolik peněz
bude nutné zajistit pro jejich odkoupe-
ní. Předběžně můžu říci, že jen pozem-
ků je v tomto místě zhruba osmdesát
a spolumajitelů několikanásobně více. 

� Jaká je situace s výkupy pozemků?
Město samotné v tomto prostoru bo-

hužel vlastní pouze minimum pozemků.
Zastupitelé schválili dokument, že v pří-
padě vykupování pozemků městem bu-
de cena stanovena v maximální výši 200
korun za metr čtvereční. Já mám zatím
předběžné informace, že většina sou-
časných majitelů má rozumné předsta-
vy a jsou ochotni s námi spolupracovat.
Musím však říci, že pokud by cena za vý-
kup pozemků byla stanovena neúměrně
vysoko, tak by samotný záměr mohl
ztroskotat již v samém počátku. Pak by

zase na dlouhou dobu, nebo i natrvalo
v tomto prostoru nic nevzniklo a majite-
lé pozemků by mohli půdu využívat jen
k zemědělským účelům. 

� Dá se odhadnout, kolik pracovních
míst by mohlo vzniknout v souvislosti
s činností logistického centra?

To nelze jednoznačně určit, hlavně to
závisí na tom, zda bude veřejné, nebo
soukromé. Osobně si myslím, že dále
jsme při jednáních se soukromými in-
vestory. Ti mají jasné a konkrétní před-
stavy, jsou schopni přesně nastavit eko-
nomiku. V případě financování veřejný-
mi zdroji je tento proces složitější. Od-
had je asi 200 až 300 v počátku, potom
dle rozsahu až 500 pracovních míst. 

� Jak to vypadá s ostatními prioritami
Přerovské rozvojové?

V souvislosti s naší druhou prioritou,
podnikatelským inkubátorem, jsme
identifikovali zdroje ze strukturálních
fondů EU. Máme tedy jasnou vizi, co by-
chom chtěli realizovat i vidinu možného
financování záměru. 

Jsou vytipované objekty a lokality, kde
by v Přerově mohl tento záměr vznik-

nout a jakmile v průběhu několika dnů
padne definitivní rozhodnutí, jsme při-
praveni podat registrační žádost. To
znamená, že v případě úspěchu by již
v příštím roce mohl podnikatelský inku-
bátor zahájit provoz. 

Co se týká vlastní činnosti inkubátoru,
tak cílíme na vznik nových nebo rozvoj
stávajících firem v Přerově a okolí. Po-
dobné inkubátory úspěšně fungují již
i v jiných městech, například v Olomou-
ci či Zlíně, které jsme osobně několikrát
navštívili.

� Zmínil jste, že třetí prioritou je pro-
pagace města v oblasti podpory podni-
kání. Můžete to konkretizovat?

Tady se hodláme zaměřit především
na internet. Připravujeme spuštění we-
bového portálu www.prerovskarozvojo-
va.cz , který bude modifikován v několi-
ka jazycích. Momentálně již běží zku-
šební provoz na interní adrese a dochá-
zí k průběžnému naplňování stránek.
Ostrý provoz běží již od začátku března.
Obsahově zde umísíme všechny doku-
menty a mapy související s našimi prio-
ritami. 

Bc. Marcela Vašeková

K prioritám Přerovské rozvojové patří vznik logistického centra
Před rokem zahájila svoji činnost společnost nesoucí výstižný název
Přerovská rozvojová, jejímž zakladatelem je město Přerov. O bližší
informace jsme požádali jejího jednatele Bc. Iva Kropáče.

TKD - P�erov

VLC P�erov

VLC - ve�ejné logistické centrum
TKD - terminál kombinované

dopravy

Pad�lky
od Lov�šic

ul. Kojetínská -
Za Technoplynem
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Hned první májové dny budou zasvěceny největší-
mu maratonu horských kol na Moravě Autor Šela Ma-
rathonu 2009. Letos se koná jubilejní 10. ročník to-
hoto závodu, kterého se vloni zúčastnilo rekordních
2088 jezdců. Jedná se o počtem účastníků třetí největ-
ší akci v Česku.

S novinkami letošního závodu nás seznámil Aleš
Procházka, pořadatel závodu.

Akci jsme rozšířili na tři dny. I pro letošní ročník jsme
připravili několik novinek. Hned první den se pojede
závod v MTB SPRINTU na náměstí TGM v Lipníku nad
Bečvou. Kvalifikační jízdy na atraktivní trati o délce 350
metrů určí nejlepších 32 jezdců, kteří budou bojovat
v rozjížďkách po 4 jezdcích o 2 postupová místa. Sou-
částí akce bude prezentace sponzorů akce ve výstav-
ních a prodejních stanech uprostřed náměstí TGM.
MTB SPRINT bude doplňovat hudební vystoupení
skupiny D.U.B., která po vyhlášení vítězů bude pokra-
čovat večerním prvomájovým koncertem.

Novinka je připravena i na druhý den 2. května. Stali
jsme se totiž zahajovacím závodem Českého poháru
MTB maratonů a očekáváme nejvyšší sportovní úroveň
za dobu existence závodu. Český pohár se pojede v rám-
ci tradiční trasy Classic 93 km. Delší trasa zůstává v pod-
statě stejná jako v loňském roce, mezi nejatraktivnější
místa bude opět patřit průjezd hradem Helfštýnem a ta-
ké bývalým železničním tunelem ve Slavíči.

� Dotknou se letošního závodu nějaké změny?
K největším změnám dochází na kratší trase závodu.

S cílem co nejvíce oddělit obě trasy pro horská kola ve-
deme nově trasu do liduprázdné krajiny Potštátska přes
obce Radíkov, Boňkov, Michalenka, Potštát a Středole-
sí. Měří 58 kilometrů a je opravdu nádherná, protože
krajina Oderských vrchů v okolí Potštátu má kouzlo ve
své opuštěnosti bez zbytečných civilizačních zásahů.

� I letos budou mít diváci příležitost zhlédnout zá-
vod terénních jednokolek?

Ano, tato atraktivní podívaná byla divácky velmi ús-
pěšná, takže opět budeme pořádat jejich závod v dél-
ce 19 kilometrů, což je trasa první smyčky nejdelší tra-
sy od startu v Lipníku nad Bečvou až na hrad Helfštýn. 

� Jakou předpokládáte účast na letošním závodu?
Vloni jelo 1685 dospělých a 403 dětí, zatím je těžko

předvídat. Avšak ve srovnání s loňským rokem v této
době máme více přihlášek (10. 4., pozn. red.).

� Velký ohlas měly už dva ročníky dětského Autor Še-
la Marathonu.

Na ten se těšíme nejvíce. Je připravený na neděli 3.
května a pojede se v areálu Velké Laguny. Dětský AŠM je
největším závodem pro děti a mládež u nás, vloni se ho
zúčastnilo 403 dětí. Pro letošní rok jsme z kapacitních dů-
vodů rozšířili množství kategorií, aby v jednotlivých zá-
vodech startovalo méně dětí. Trasy zůstavají stejné jako
v loňském roce. Zavádíme symbolické startovné 30 ko-
run, které celé získá Základní škola U tenisu do sbírky ro-
dičů a sponzorů na novou multifunkční hudebnu. Závod
tradičně doprovodí exhibiční vystoupení biketrialistů
Adama a Pavla Procházkových a na závěr jsme zařadili
tombolu o horská kola Author, přilby a další ceny. Pro
každého malého závodníka bude připravena v cíli cena.

� K Autor Šela Marathonu patří i doprovodný pro-
gram. Co jste připravili na jeho jubilejní ročník?

Ten se ponese ve slavnostním duchu s vyhlášením
jezdců, kteří dojedou všech deset ročníků. Přímo na ná-
dvoří Helfštýna vyroste velká U-rampa, na které se před-
vedou přední freestyle jezdci v čele s Jeny Valentou,
mistrem světa na vertikální rampě. Odpolední program
doprovodí hudební vystoupení skupiny November 2nd.

� A na závěr odtajníme největší překvapení.
Podařilo se nám zajistit

přítomnost exkluzivního
hosta závodu. Bude jím
devětapadesátiletý Ame-
ričan Gary Fisher, který
patří k objevitelům hor-
ského kola. Je celosvětově
nejznámější postavou
historie horské cyklistiky
a přiletí do Evropy vý-
hradně na náš závod.
V nabitém programu
chceme stihnout kromě Lipníka n. B. a Přerova taky ná-
vštěvu Olomouce. Gary bude bydlet v lázních Teplice
nad Bečvou a samozřejmě pojede závod! Zároveň od-
startuje dětský závod a bude předávat i ceny vítězům.

Bližší informace najdete na www.selasport.cz

Společně s Šela maratonem dalším cyklistickým zá-
vodem pořádaným v květnu se už tradičně stává Ma-
mut Tour. Láká k účasti rok od roku více cyklistů. De-
vátý ročník cyklomaratonu Mamut Tour a šestý ročník
Mamut Bike odstartuje v sobotu 9. května.

Aktuální informace nám poskytl jeho pořadatel
Miroslav Kolář.

Velkým zážitkem opět bude nádherná atmosféra při
startu na náměstí T. G. Masaryka, odkud vyjedou silni-
čáři v 8.30 a bikeři o třicet minut později. Tradiční sil-
niční vytrvalecký podnik je zařazen mezi pět vybraných
v České republice a vyznačuje se několika specifiky. Má
vysokou sportovní hodnotu danou náročností v kop-
covitém terénu na trati 217 a 137 kilometrů, ale sou-
časně umožňuje vyzkoušet síly široké skupině cyklistů,
mnohdy i celým rodinám. K tomu je určena trať v dél-
ce 58 kilometrů na podporu hendikepovaným sportov-
cům za podpory Nadačního fondu MAMUT. Trať je vo-
lena tak, aby ji zvládli i méně trénovaní jedinci všech
věkových skupin, obojího pohlaví a na jakémkoliv ko-
le. V minulých ročnících bez problémů absolvovali nej-
kratší silniční trasu v doprovodu rodičů i desetiletí, vý-
jimkou nebyli ani borci s více než šesti křížky. 

� Zúčastní se závodů i zahraniční jezdci?
Samozřejmě. Mamut má i pro ně své kouzlo. Každo-

ročně se sejdou na startu i vytrvalci ze Slovenska, Ra-
kouska, Polska a Německa. Na letošní ročník je přihlá-
šený kompletní reprezentační tým exotického Haiti,
kde se intenzivně pracuje na udělení víz pro tyto jezd-
ce. Bude to jejich první start v Evropě. 

� O kom ze závodníků byste se rád zmínil?
Místo na startu silničního maratonu zařazeného do

celostátní serie 53×11 najdou jezdci s ambicemi, kteří
mohou změřit své síly na trati dlouhé 217 kilometrů
s jedním z horkých favoritů, paralympijským vítězem
Jirkou Ježkem a dalšími předními českými cyklisty, ale
i pohodoví jezdci, kteří se mohou na krátké trati po-
stavit na start po boku legend československé cyklisti-
ky Jana Smolíka, Michala Klasy a dalších osobností. 

� Velkou popularitu si v průběhu jednotlivých roč-
níků získal závod pro děti. 

Pochopitelně nemohli jsme na ně zapomenout.
V uzavřených prostorách Výstaviště se uskuteční již tra-
diční závod pro děti, který začne kategorií odrážedel pro
ty nejmenší. Dojezd, zázemí a odpolední program bu-
de opět na Výstavišti, kde bude připraven ve večerních
hodinách kulturní program. Šaf.

Bližší informace najdete na www.miko-cycles.cz

Květen uspokojí milovníky cyklistického sportu, a to jak ty aktivní, kteří se zúčastní závodů, tak i přihlížející a fandící diváky.

A o něco později
Mamut tour

9. ročník Mamut Tour a 6. ročník
Mamut Bike • 9. květen

Loňského ročníku Šela maratonu se zúčastnilo rekordních 2088 jezdců.

Kompletní reprezentační tým exotického Haiti, při-
hlášený na letošní ročník

Za několik dní odstartuje Šela maraton
10. ročník • 1.–3. květen

Gary 
Fischer
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■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
Nerudova ulice úplná uzavírka (oprava komunikace) do 30. 6.

Za ml˘nem ãásteãná uzavírka (oprava chodníku a vozovky) do 30. 5.

Tovární ãásteãná uzavírka (rekonstrukce autobus.nádraÏí) do 1. 8.

krajská silnice II/436 úplná uzavírka (sportovní akce) 9. a 10. 5.

Komenského ulice ãásteãná (oprava parovodu) 1. 5.–30. 9.

Îelatovská úplná (kvûtnové oslavy) 8. 5.

U V˘stavi‰tû úplná (akce MAMUT-TOUR) 10. 5.

nám. T. G. Masaryka úplná (akce MAMUT-TOUR) 10. 5.

Skopalova ãásteãná (oprava kanalizace) do 21. 6.

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�2. 5. • StráÏisko–Pfiemyslovice–La‰ov–
Námû‰È n. H., 20 km, J. Sedláková, odj. 6.59 h.
�7. 5. • Ostrava–Petfikovice–Chaloupky,
16 km, J. Pûãek, odj. 6.27 hod.
�7. 5. • Bzenec–Pfiívoz–ÎilkÛv Dub–Bzenec
–Mor. Písek, 17 km, M. Sahaj, odj. 7.42 hod.
�14. 5. • Ruprechtov–Ve Îlebû–Raãice–
Pístovice–Luleã, 15 km, M. âasta, odj. 6.39 h.
�14. 5. • Buchlovice–Buchlov–Buchl. ka-
men–Chabanû, 18 km, M. Sahaj, odj. 6.14 hod.
�16. 5. • Kyjov–Skoronice–Vracov–Bze-
nec, 18 km, L. Bafiinka, odj. 7.42 hod.
�21. 5. • Olomouc–kolem Moravy–Sedlis-
ko–Horka n. M., 14 km, Î. Zapletalová, 7.59 h.
�21. 5. • Rohatec–Rudník–Milotice (zá-
mek), 16 km, M. Sahaj, odj. 5.42 hod.
�23. 5. • Buchlovice–Smrìavka–Cimburk–
Koryãany, 20 km, H. ·Èávová, odj. 7.23 hod.
�28. 5. • Anenská Studánka–Kozlov–âes-
ká Tfiebová, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�28. 5. • Hodonín–Dolní Bojanovice–Mu-
tûnice, 17 km, J. ·vec, odj. 7.23 hod. 
�30. 5. • Fr˘dlant n. O.–Ondfiejník–Skal-
ka–Fren‰tát p. R., 21 km, J. Sedláková 6.05 h.
�30. 5–6. 6. • Berounsko – Amerika, J. ·vec 

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�1. 5. • pû‰ky: Bohdíkov–Nov˘ hrad–Osi-
kov– Mûstské skály–·umperk, 17 km, vlak
6.59 hod., V. Wnuk; na kole: Pfierov–Tr‰ice–
Velk˘ Újezd–pramen Odry–Slavkov–Lipník
n. B.–Pfierov, 62 km, v 8.30 h. od kina Hvûzda
�2. 5. • SvatoÀovice–KruÏberská pfiehra-
da–Jánské Koupele–Podhradí–Vítkov, 24
km, vlak 6.03 hod., V. Wnuk

Bratrská (na konci) 4.5.
Seifertova (u v˘stavi‰tû) 11.5.
Svornosti 18.5.
Riedlova (kfiiÏovatka) 4. a 18.5.
Za ml˘nem 3 11.5.
Sokolská (parkovi‰tû) 11.5.
Sokolská (u domu ã. 28) 4. a 18.5.
P. Jilemnického (u VST) 11.5.
Na hrázi (za mostkem) 4. a 18.5.
Palackého (za sam.) 11.5.
tfi. 17. listopadu (zezadu) 4. a 18.5.
Dluhonice (u b˘valé ‰koly) 19.5.
Dluhonice (u prodejny) 5.5.
Wurmova (za KSZ) 12.5.
JiÏní ãtvrÈ (u b˘val˘ch jeslí) 12.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 5. a 19.5.
Kozlovská (parkovi‰tû) 5. a 19.5.
Pod valy (u parkovi‰tû) 12.5.
Svisle (za samoobsluhou) 5. a 19.5.
Trávník (parkovi‰tû) 12.5.
Trávník (u Chemoprojektu) 12.5.
BudovatelÛ (parkovi‰tû) 12.5.
BudovatelÛ 5–7 12.5.
U tenisu (parkovi‰tû) 5. a 19.5.
U rybníka (u trafa) 13.5.
JiÏní ãtvrÈ (u Barumky) 20.5.
Tyr‰ova (parkovi‰tû) 6.5.
Dvofiákova (u garáÏí) 6. a 20.5.
PurkyÀova (denní pobyt) 13.5.
Bohuslava Nûmce (za VST) 6. a 20.5.
·kodova (u trafa) 13.5.
Olomoucká (u stavebnin) 6.5.
Hranická (park. u Z·) 13. a 20.5.
1. kvûtna 22.4.
Kainarova (za Pfierovankou) 13.5.
Vsadsko (parkovi‰tû) 6. a 20.5.
Lovû‰ice (u parku) 7.5.
Lovû‰ice, DráÏní 14.5.
VaÀkova (dvÛr) 21.5.
Kozlovice (zaãátek obce) 21.5.

Kozlovice (náves) 7.5.
Kozlovice, Na vrbovcích 14.5.
Macharova 14.5.
Tománkova (u garáÏí) 7. a 21.5.
nám. Fr. Rasche (u parku) 14.5.
Na louãkách 15 7. a 21.5.
Velké Novosady (u kostela) 14.5.
Újezdec, Pod dubíãky 7.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 21.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 15.5.
Popovice, U trati 7.5.
Popovice, za kapliãkou 22.5.
Vinary, Mezilesí II 15.5.
Vinary, RÛÏová 22.5.
Vinary, Za humny (u bytovky) 7.5.
Henãlov (náves) 7.5.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 22.5.
Penãice (u po‰ty) 15.5.
âekynû (nad rybníãek) 15.5.
âekynû, Na ãervenici 22.5.
âekynû, Boro‰ín 7.5.
Pod skalkou (park. u 17–21) 15.5.
Îeravice, Such˘ potok 22.5.
Îeravice, Pod lesem 7.5.
Jasínkova (za Priorem) 14.5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po
naplnění bude přistaven ještě jednou
prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû u Laguny 5.5.
ZO âZS ã. 10, Îernava (na konci) 5.5.
ZOS, Îernava (naproti garáÏí) 5.5.
ZO âZS ã. 15, Dluhonice 
(kfiiÏovatka u váhy) 12.5.
ZOS, za hvûzdárnou 12.5.
ZO âZS ã. 2 a 3, pod kasárna termín 

dle poãasí
ZO âZS ã. 3, 
za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13, âekynû, Boro‰ín 5.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – květen
Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

�6. 5. • Teplice n. B.–Val‰ovice–jezírka– Te-
plice n. B., 12 km, vlak 7.21 hod., L. Poláková
�9. 5. • Hefimánky–P. Maria ve skále–
Spálov–Lubomûfi–Dobe‰ov–Odry, 21 km,
vlak 6.03 hod., C. Punãocháfiová
�13. 5. • N. Jiãín–Oã. studánka–St. Jiãín–
Suchdol n. O., 14 km, vlak 6.27, Punãocháfiová
�16. 5. • Turistick˘ pochod 36000 vala‰-
sk˘ch krokÛ, 25 a 15 km, úãastenské listy v MD
• na kole: Pfierov–Hole‰ov–Rusava–Dfie-
vohostice–Pfierov, 55 km, v 8.30 hod. od ki-
na Hvûzda, B. Adam.
�23. 5. • Malenovice–Ivanãena–Lysá ho-
ra–Fr˘dlant n. O., 18 km, vlak 5.03, V. Wnuk
�30. 5. • kolo: Pfierov–Záfiíãí–Tovaãov–Gry-
gov–Pfierov, 65 km, 8.30 od kina Hvûzda, Adam 

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�2. 5. • První slanûní, Tesák–Skaln˘–Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. Balcárek ml., bus 7 hod.
�5. 5. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�7.–10. 5. • Rozhledny Jizersk˘ch hor, J.
Balcárek ml., vlak 6.37 hod., pû‰í
�8.–10. 5. • ‰kolení vedoucích cykloturis-
tiky, 2,5 dne, A. Koufiil, vlak/vlastní auto, cyklo
�8.–9. 5. • Jeseníky na kole, Ramzová–Olo-
mouc–Pfierov, 120 km, J. Martinek, vlak, cyklo
�16. 5. • Host˘nské vrchy pro nároãné, 67
km, M. Bezdûk, Hvûzda 8.30 hod., cyklo
�23. 5. • Tfii kameny, Libina–Tfii kameny–Bra-
dlo–N. Hradeãná, 7 km, J. Balcárek ml., vlak 6.59
�23. a 24. 5. • Moravice, Na raftu sjezd po Mo-
ravici, 25 + 30 km, J. Martinek, mikrobus, voda
�30. 5.–2. 6. • EnÏská cyklostezka, 4 dny,
254 km, J. Sedláãek, bus 6 hod., cyklo
�30. 5. • 33. Putování za Lo‰tick˘m tva-
rÛÏkem, Lo‰tice, vlak 6.59 hod., pû‰í, cyklo

Již jedenáctým rokem je tu dětský letní tábor nejen s koňmi. Letošní prázdniny
budou rozděleny do čtyř termínů a nově zařazujeme i příměstské tábory, které se
budou konat ve stejných termínech. Příměstský tábor bude trvat stejnou dobu ja-
ko běžný turnus, snažíme se vyhovět dětem, které nezvládají úplné odloučení od
rodičů a proto je možné děti každé ráno na tábor dovézt a večer si odvézt.

Cena za pobyt je 3600 Kč (v ceně je celodenní pobyt, ubytování, stravování, jíz-
da na na koni, pojištění). Uzávěrka přihlášek 31. května 2009 (na táboře je ome-
zený počet míst – rezervujte včas). Kontakt: 777 039 680, 776 131 710, email:
mbayerova@centrum.cz, www:tenzor.cz/kone

Těšíme se na Vás – Eva Bayerová – jezdecká stáj Prusy 1

Ahoj léto!
prázdniny s koňmi 2009

4.–11. 7. Madagaskar Výtvarné hříčky 
aneb Týden plný dobrodružství

20.–27. 7. Po stopách záhadného vzkazu
8.–15. 8. Z pohádky do pohádky
18.–25. 8. Cestování časem

INZERCE

INZERCE

Práce na PC
www.pracezdomu.com

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

6. 5. Smetanova, Olomoucká

7. 5. Wurmova, 1. kvûtna

13. 5. Trávník

14. 5. Pod skalkou vãetnû parkovi‰È

20 .5 ·robárova vãetnû parkovi‰È + dvory

21. 5. Pod Skalkou parkovi‰tû
u domu ã. 1–9

27. 5. Kozlovská vãetnû parkovi‰È

28. 5. Prostûjovská, Sportovní

Pfienosné dopravní znaãky budou rozmístûny
5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�4. 5. • Exotická kofiení v na‰í kuchyni (na-
pfi. kurkuma) – Olga Îupková (zdravotní sestra)
�11. 5. • âeské zemû husitské – Mgr. Lu-
bor MaloÀ
�18. 5. • Milostná poezie v âechách – Ha-
na M. B. NároÏná
�25. 5. • Terst – jadranská v˘spa âesko-
slovenska – Vlasta Gregorová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�7. 5. • Korálkov˘ stromeãek ‰tûstí I.
(s sebou si pfiineste korálky)
�14. 5. • Korálkov˘ stromeãek ‰tûstí II.
�28. 5. • Savování (s sebou si pfiineste barev-
né triko ze 100% bavlny)

Zdravotní cvičení s lektorem
po, út a ãt 9–10 hod., út 18–19 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
�13. 5. v 16 hodin • Místní dopravou po
povstaleckém státû Chiapas aneb Sama
baba mezi indiány – Vlasta Gregorová

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov
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INZERCE

1 máj
Komunistická strana Čech a Moravy 
Vás zve na oslavu

✾

Daší akce:

29. května – nám. T. G. Masaryka, Přerov
Předvolební akce KSČM od 9 do 17 hodin ✽ Představení kandidátů

KSČM do Evropského parlamentu ✽ Vystoupení zpěváků Jany Kociánové 
a Martina Maxy ✽ Hry a soutěže pro děti, skákací hrad.

2. června 2009 – park Michalov, Přerov
Dětský den od 14 do 17 hodin ✽ Soutěže a hry pro děti, ukázka výcviku

psů a sebeobrany, požární technika ✽ Vystoupení zpěváků 
Jany Kociánové, Stanislava Hložka a Martina Maxi.

Horní náměstí, Přerov
od 9 hodin

Vystoupení Ing. Kateřiny Konečné, poslankyně PČR
Vystoupení zastupitelů města

Vystoupení taneční skupiny HIT
Moravská veselka

Hry, soutěže pro děti, tombola
Občerstvení

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TURISTIKA A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Termín Zájezd Sleva Cena/os. po slevě

Francie, Anglie Paříž, Londýn a jižní Anglie
8.–14. 5. v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce,

4x ubytování v hotelu F1 5.930 Kč

Německo Berlín a aquapark 
9.–10. 5. „Tropický ostrov“

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce,
1x ubytování v hotelu F1 1.950 Kč

Francie Paříž a Versailles
13.–17. 5. v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce,

3x ubytování v hotelu F1 5.050 Kč

Balkán Balkánská cesta
17.–24. 5. (Chorvatsko, Bosna, Černá Hora, Albánie)

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce,
5x ubytování v hotelu s polopenzí 7.250 Kč

Itálie Ostrov Elba a klenoty Toskánska
18.–24. 5. v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce,

4x ubytování s polopenzí 5.750 Kč

Rakousko Medvědí soutěska
23. 5. v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce, 

vstup do soutěsky 800 Kč
Rakousko Schneeberg24. 5. v ceně: doprava luxusním busem z Brna 450 Kč

Polsko Krakow a Wieliczka
24. 5. (královský zámek Wawel, solné doly)

v ceně: doprava luxusním busem z Olomouce 500 Kč

Itálie Perly severní Itálie
25.–29. 5. (Benátky, San Marino, Ravenna, Verona)

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce,
3x ubytování s polopenzí 4.550 Kč

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221
po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275
po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

Kdo šetří má za tři!

Zájezdy s dopravou, ubytováním a polopenzí 

V JEDNÉ CENĚ!
Chorvatsko
– hotel s polopenzí 

a dopravou autobusem od 5.990 Kč

AKCE!
–15%

LAST MINUTELAST MINUTE

–50%–50% Aktuální nabídky na
www.victoria-ck.cz

NOVÁ PRODEJNA 
JÍZDNÍCH KOL

obrovský výběr značek

AUTHOR, MERIDA, SUPERIOR, LAPIERRE, FELT
kompletní nabídka dílů a doplňků

odborný servis, opravy všech typů kol

testcentrum AUTHOR a MERIDA
prodejna na splátky i bez navýšení

100m od stávající prodejny
Interbrigadistů 806/2 Přerov

(za Priorem vedle střediska zubních lékařů)
tel.: 581 206 829

www.selasport.cz
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1. díl
tajenky

2. díl t.

zpûvohra
PomÛcka:
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lablab

doupû znaãka
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obilí
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hmyzu

leknutí
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proudûní
vzduchu

nátûr
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zufiiv˘
reportér

znak

mongol‰tí
pastevci

okrsková
volební
komise
(zkr.)

konzer-
vovat

koufiem
polní

hlodavec

dvefiní
závûs

elektricky
nabitá
ãástice

moto-
ristick˘
závod

citoslovce
pfiekva-
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jméno
skladatele
Krejãího

zánût
sedacího

nervu

indiánská
zbraÀ

asijsk˘
stát

obr

osobní
zájmeno

nafoukat

pfiedloÏka

otvor

italské
mûsto

stup.vysp.
v dÏudu

brou‰e-
ním

uhladiti

pádová
otázka

dávka
vybíraná
státem

pfiedloÏka

název
znaãky

litru

pozdrav

kout

‰perk

sbírání

znaãka
teluru Asiat

fanda kladná
elektroda

nadání

unie

ãlun

v˘zva

post-
skriptum

krásná
(kniÏnû)

b˘v.izrael.
politik

pouze

alkaloid
v ãaji

ohledu-
plnost

strnutí
‰íje

fieck˘ bÛh
války

závazné
pravidlo

pst

dovednost
(zast.)

Tajenka křížovky: Polské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Pravdy se nenajíš, lží se neudávíš

Stejně jako v předchozích letech i le-
tos připravili pracovníci Muzea Ko-
menského v Přerově na sváteční 8. kvě-
ten Den otevřených dveří.

Kromě prohlídky muzea, kdy vás prů-
vodci v pevně stanovených časových in-
tervalech zdarma seznámí s našimi ex-
pozicemi, je pro vás v prostorách zámku
nachystán rovněž bezplatný, bohatý
kulturní program. V 10 hodin vystoupí
Smíšený pěvecký sbor Vokál spolu s pě-
veckým sborem Rozkvět z Prievidze (SR).
V odpoledním bloku se představí od
13.30 hodin ve společném pásmu Dět-
ský folklorní soubor Trávníček při ZŠ
Trávník a Folklorní soubor Haná Přerov.
Další program bude patřit divadelnímu

umění. Ve 14. 45 hodin vystoupí herci
Loutkového divadla Sokol Přerov Pře-
rovský Kašpárek s fraškou od neznámé-
ho francouzského autora Pláštěnka
a v 16.30 din můžete zhlédnout vystou-
pení herců Divadla Dostavník s hrou
americké autorky Pauly Vogel Nejstarší
řemeslo. Upozorňujeme, že obě před-
stavení jsou určena dospělým divákům. 

Doufáme, že se s vámi 8. května v pro-
storách zámku setkáme jak při časových
prohlídkách muzea, které budou probí-
hat v 9, 10, 11, 12.30, 13, 14, 15 a 15. 30
hodin, tak na jednotlivých kulturních
představeních.

Mgr. Kristina Glacová, 
Muzeum Komenského v Přerově 

■ Pozvánka

■ Pozvánka na výstavu

V sobotu 30. května v 17 hodin bude
v Galerii přerovského zámku zahájena
výstava Hurá za Ferdou mravencem!

Netradičně pojatá výstava je uspořá-
dána k 110. výročí narození spisovatele
a malíře Ondřeje Sekory a k 70. výročí
vydání jeho knihy Ferdův slabikář a po-
trvá do 30. srpna. Návštěvníci se mohou
těšit na originální Sekorovy kresby,
ukázky z jeho knižní tvorby a doprovod-
né aktivity zejména pro mladší děti
a hravé dospělé.

Pro děti z mateřských a základních škol
bude připravena od začátku května vý-
tvarná soutěž Ferda mravenec a jeho ka-
marádi. Zajímavé dětské práce s tématy
ze života hmyzu nebo inspirované kniha-
mi O. Sekory budou vystaveny až do kon-
ce srpna v prostorách zámku. Vyhlášení
vítězů proběhne v září v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. Mgr. Jarmila Klímová

Hurá za Ferdou
mravencem

■ Pozvánka

Na konec května připravili zaměst-
nanci muzea zajímavý dvoudenní pro-
gram, který nadchne nejen děti v předve-
čer jejich svátku, ale i všechny ostatní, kte-
ří se rádi baví. Souvisí s výstavou Hurá za
Ferdou Mravencem!, jež připomene ma-
líře a spisovatele Ondřeje Sekoru. Výstavu
zahájí vernisáž 30. května v 17 hodin.

Na ni pak naváže muzejní noc, čili noč-
ní prohlídky přerovského zámku trochu
netradičně. V hlavních rolích se na rozdíl
od předchozích ročníků nepředstaví his-
torické postavy, ale různý hmyz, který
můžeme nalézt v knihách Ondřeje Seko-
ry. První prohlídka začne v 19 hodin, po-
slední ve 23 hodin, probíhat budou v půl-

hodinových intervalech. Celkem se jich
uskuteční devět. Jelikož je akce součástí
Festivalu muzejních nocí, který pořádá
Asociace muzeí a galerií ČR, bude vstup
zdarma. Zájemci si však musí lístky kvů-
li omezené kapacitě vyzvednout předem
v pokladně muzea v přízemí zámku. Vý-
dej vstupenek bude probíhat od 27. do
29. května, vždy od 8 do 17 hod.

Následující den, v neděli 31. května,
pak v přerovském zámku proběhne od
9 do 17 hodin hra pro děti a jejich do-
provod Hledání šátku Ferdy Mravence.
Návštěvníka provedou zámkem směrové
šipky. Jeho cesta začne na výstavě Hurá
za Ferdou Mravencem!, kde se může za-

pojit do zmíněné hry a na následujících
šesti stanovištích za plnění nenáročných
úkolů sbírat do herních kartiček otisky ra-
zítek. Na konci putování pak pomůže
Ferdovi s jeho trápením a za to dostane
malou odměnu. Kromě hry budou pro
děti připraveny také dílny, ve kterých si
budou moci vyrobit různé předměty
s hmyzí tematikou. Nesoutěžící návštěv-
níci si mohou prohlédnout výstavu a ně-
které expozice. Předem však upozorňu-
jeme, že otevřena bude jen část expozic
(celý zámek bude zdarma přístupný v pá-
tek 8. května). I v neděli 31. května bude
vstup do zámku bezplatný, rezervace líst-
ků není nutná. Mgr. Lubor Maloň

Den otevřených dveří v minulém roce se těšil velkému zájmu návštěvníků.
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Den otevřených dveří

Noc a den na přerovském zámku

Začátečnický kurz
židovských tanců
Občanské sdružení Cukrle zve do za-

čátečnického kurzu židovských tanců.
Kurz rozvržený do 10 lekcí se bude ko-

nat vždy v úterý od 19.30 do 20.45 hodin
ve zkušebně na Cukrleti (bývalé jesle,
U Bečvy 1). Ukážeme a zkusíme si ně-
které z chasidských, jemenských a mo-
derních izraelských tanců. Tempo výu-
ky bude přizpůsobeno schopnostem ta-
nečníků. Poprvé se pod vedením zkuše-
ného tanečníka prostějovské taneční
skupiny Rut Tomáše Barboříka sejdeme
12. května. Lehkou, nejlépe taneční obuv
s sebou. Za Cukrle Kristina Glacová

■ Pozvánka



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 735 045 • Vstup pouze hlavním vestibulem

rekondiãní 
Den sauna stoly Slender

pondělí párová 15–21 13.30–20.30

úterý ženy 14–20 7.30–14.30

středa muži 13–21 13.30–20.30

čtvrtek zavřeno 13.30–20.30

pátek zovřeno 7.30–14.30

sobota zavřeno zavřeno

neděle zavřeno zavřeno

Výjimky: 1. a 8. 5. sauna i Slender zavřeno

■ Plavecký areál

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára, sprchy koupání koupání
bazén 50m bazén pronájem vefiejnost 1D imobilních obãanÛ dÛchodci

pondělí zavřeno 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 15–16 11.30–13.30

úterý 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 14–15 16–17

středa 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–16, 18–19 11.30–13.30

čtvrtek 18–20 6.15–7.45, 14–16, 18–21 6.15–7.45, 14–15 14–16

pátek 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–17, 20–21 15–17

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18 10–12 10–12

Výjimky: 1. a 8. 5. dětský a 50m 10–20 
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■ Muzeum Komenského

■ SVČ ATLAS a BIOS
�2. 5. • Vystoupení pódiov˘ch skladeb
v klubu Teplo
�8. 5. • O Popelãin stfievíãek – soutûÏ T·
�9. 5. • Mamut tour 2009 – dûts. cykl. závod
�10. 5. • Mistrovství âR v maÏoretkovém
sportu – Moravská Nová Ves
�15. 5. • Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyk-
listÛ - oblastní kolo
�16. 5. • Zlatá vãela 2009 – soutûÏ pro ve-
fiejnost, pfiihlá‰ky pfiedem BIOS
�17. 5. • SoutûÏ maÏoretek ve Valticích
�23. 5. • DANCE EVOLUTION – taneãní sou-
tûÏ v pfierovské Sokolovnû
�24. 5. • Mistrovství Moravy Pfierov – sou-
tûÏ T·

■ Duha Klub Dlažka
�7.–10. 5. • 20. roãník velkého turnaje smí-
‰en˘ch t˘mÛ Velké DláÏdûní (v rámci kampa-
nû Evropa mlad˘ma oãima) ve Spálovském ml˘nû
�7.–10. 5. • Pirátsk˘ víkend pro dûti v Raj-
nochovicích
�22.–24. 5. • Spálovské hrátky pro rodiãe
s dûtmi 
�22.–24. 5. • Májová Moravice 
�22.–24. 5. • ·kolení hlavních vedoucích
�29. 5. • Stolní hry v Klubu DlaÏka
�29.–30. 5. • Dny hrav˘ch dûtí (29. 5. Stol-
ní hry v Klubu DlaÏka, 30. 5. v parku Michalov,
lodû v lodûnici, 9–12 a 13–16 hodin, hry, soutû-
Ïe, lanové aktivity, ukázky sportÛ – kroket, pe-
tánque, frisbee, lakros, dánské kuÏelky)
�30. 5. • Velk˘ hrav˘ sportovnû kulturní
den v Michalovû
Palackého 1 • tel. 581 331 438, 603 88 66 44 

dlazka@dlazka.cz • www.dlazka.cz

■ Městský dům
�6. 5. v 19.30 hodin • Vystoupení Dalibo-
ra Jandy z technick˘ch dÛvodÛ zru‰eno.
�9. 5. v 19.30 hodin • BóÏí dopu‰tûní, di-
vadelní komedie souboru J. K. Tyla z Brodku.
�10. a 24. 5. ve 13.45 hodin • Nedûlní pár-
ty pfii dechovce. Nedûlní taneãní odpoledne
s oblíbenou dechovou hudbou Záhorská kapela.
�12. 5. v 19 hodin • Léto je léto– travesti
show skupiny Screamers. Repríza z 11. 3. 2009.
�14.5. v 19.30 hodin • Nestárnoucí ope-
retní melodie. Pofiad sestaven˘ z nejkrásnûj-
‰ích melodií z operet a muzikálÛ v podání sólis-
tÛ operety Moravského divadla v Ostravû.
�21.5. v 19.30 hodin • Blázinec v 1. po-
schodí, div. komedie na zpÛsob vídeÀské fra‰ky.
�22.5. v 19.30 hodin • Top móda 2009 –
módní galashow agentury FATIMA s pfiedními
modelkami – L. Váchová – MISS âR 2003, R.
Kocurová – II. vícemiss âR 2002. Moderuje J.
âensk˘, zpívá – Milan Drobn˘. Pfiedprodej v MD.
�28.5. v 19.30 hodin • Vûra Martinová + Ja-
mie Marshall Live. Nov˘ koncert V. Martinové
s doprovodem J. Marshalla, britského zpûváka,
písniãkáfie a kytaristy a L. Slavíkové, vokály.

Informace tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Hrad Sovinec
■ KPVU

�14. 5. v 16.30 hodin • Sláva tereziánské-
ho tolaru. Beseda s Mgr. M. Chumchalem se ko-
ná v Korvínském domû na Horním námûstí.

■ Hrad Helfštýn
v kvûtnu dennû mimo pondûlí 9–18 hodin

�do 1. 11. • Expozice historické mincov-
ny, suterén hradního paláce.
�do 30. 8. • Christine Habermann von Hoch
– Kovové variace, Galerii na 2. nádvofií.
�1. 5. • Otevfiení Expozice umûleckého ko-
váfiství v suterénu hradního paláce
�2. 5. • Author ·ela marathon 2009. 10.
roãnk nejvût‰ího maratonu horsk˘ch kol na Mo-
ravû. Podrobné informace o akci na www.sela-
sport.cz a na stranû 11.
�9. 5. 13–15 hod. • Oldtimerclub Helf‰t˘n.
Mezinárodní soutûÏ historick˘ch vozidel, auto mo-
to vojenské techniky do roku v˘roby 1945 s cílem
na hradû, v˘stavou a soutûÏí elegance. Od 12 ho-
din hraje Swing Band J. Závodného z Olomouce. 

■ Senioři PSP
�1. 5. • Bíl˘ kámen, cykloturistick˘ v˘let – prÛ-
jezd vojensk˘m prostorem Libava. Sraz v 7 hodin
u sokolovny. Trasa dlouhá 90–100 km.
�11. 5. • Po stopách Karafiátov˘ch brouã-
kÛ. Vlakov˘ turistick˘ zájezd. Odjezd vlaku z nád-
raÏí âD Pfierov v 7.21 hodin do Vala‰ského Me-
zifiíãí. Návrat po 16. hodinû.

Již čtvrtým rokem letos 9. května pořádá Středisko volného času ATLAS a BI-
OS dětskou variantu závodu silničních a horských kol Mamut Tour. Pojede se na
Výstavišti. Trasa je upravená úměrně věku jednotlivých závodníků od přibližně 200 metrů až po
6 kilometrů. Děti startují v několika kategoriích, ti nejmenší do 4 let na odrážedlech. Zúčastnit
se mohou děti bez sportovních registrací a licencí. Podrobné propozice se dozvíte na plakátech,
popřípadě u pracovníků SVČ ATLAS a BIOS Přerov, tel. 581201246. Můžete se přihlásit předem
i na místě. Pro účastníky je povinná přilba. Jan Gregovský, SVČ ATLAS a BIOS

■ Pozvánka Dětský Mamut Tour

Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod. 

�Stálé expozice
�do 3. 5. • Obrazy slov – v˘stava konkrétní
poezie a PET artu.
�do 17. 5. • Pod ochranou ¤í‰e aneb Pfie-
rov bûhem nacistické okupace.
�do 14. 6. • Sláva tereziánského tolaru –
vládní mincovnictví 2. pol. 18. stol. (Historick˘ sál).
�do 31. 5. • 90 let knihovny v Pfierovû (Ma-
l˘ v˘stavní sál). VernisáÏ 28. 4. v 17 hodin.
�8. 5. • Státní svátek – vstup zdarma
s prÛvodcem. Vstup po hodinách (9, 10, 11,
12:30, 13, 14, 15, 16.30). Doprovodn˘ program.
�18. 5. • Mezinárodní den muzeí – zavfieno.
�30. 5.–30. 8. • Hurá za Ferdou Mraven-
cem! (Galerie, vernisáÏ 30. 5.).
�30. 5. • Muzejní noc a den: Putování
s Ferdou Mravencem, viz strana 14. 

Korvínský dům Horní nám. ã. 31
Pfiedná‰ky, zaãátky v 16.30 hod.

�6. 5. • KdyÏ k nám pfiijel první vlak (PrÛ-
myslová revoluce v Pfierovû). Mgr. M.Chumchal
�20. 5. • Konec star˘ch ãasÛ – válka za ná-
mi, válka pfied námi. Mgr. L. MaloÀ 
�27. 5. • Konec star˘ch ãasÛ (Umûní v le-
tech 1914 – 1945). Mgr. K. Glacová
�3. 6. • Mezi váleãn˘mi poÏáry (Pfierov v I.
polovinû 20. století). Mgr. M. Chumchal

Ornitologická stanice
po–pá 8–16 hodin, so a ne 9–17 hodin, jindy

po domluvû
�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�1. 5.–1. 11. • Nástrahy, pasti a Ïeleza na
‰kodnou. VernisáÏ s krátkou pfiedná‰kou 30. 4.
v 17 hodin v ORNIS
�8. 5. • vstup zdarma – státní svátek
�15. 5. • Noc slavíkÛ. Veãerní koncert slaviãích
hlasÛ v NPR Îebraãka a v okolí fieky Beãvy. Sraz
ve 20 hod. v ORNIS, prÛvodce Zdenûk Vermouzek.
�18. 5. • Mezinárodní den muzeí. Ukázky
práce muzejníkÛ, prohlídka budovy ORNIS, zá-
chranné stanice a zahrady Franti‰ka Gintera
s prÛvodcem, ukázky krouÏkování ptákÛ.
�23. 5. • Prohlídka parku Michalov s prÛ-
vodcem. Odchod v 9.30 od budovy ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ 1. 5.–1.
11. • Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou
❙ Ptáci ❙ Vodní ptáci ❙ Stromy (e-mail: kos-
turova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

ORNIS tel. 581 219 910

�2. a 3. 5. • Pfiízrak temné vûÏe – netradiã-
ní prohlídky hradních sklepÛ a zákoutí. Rezerva-
ce vstupenek na tel. 725 577 726.
�23. a 24. 5. 9–19 hodin • Láry fáry do po-
hádky – celodenní historická akce.

BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029, 
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz

Duha klub Dlažka
Hravé příměstské tábory pro děti 6–13
let v Přerově a okolí – vždy všední dny
v Klubu Dlažka i na hřišti, v lese, v parku,
na výletě. Stolní hry, míčové hry, turisti-
ka, malování a spousty jiných aktivit.
Termíny: 1.–3. 7., 7.–10. 7., 13.–17. 7.,
20.–24. 7., 27.–31. 7., 3.–7. 8., 10.–14. 8.,
17.–21. 8., 24.–28. 8. Mimo prvních dvou
kratších termínů vždy pondělí až pátek od
8.30 do 16.30. hod. Cena: 1.100 Kč/1 tý-
den, cena 1. tábora 650 Kč, 2. tábora
850 Kč. Možno se zúčastnit jen částí týd-
ne, pak je cena 250 Kč/den. Přihlášky
a informace: Duha Klub Dlažka, Palacké-
ho 1, tel. 581 331 438, mobil 603 88 66 44,
dlazka@dlazka.cz. 

Kompletní nabídka www.dlazka.cz

Hnutí Brontosaurus
Delfín

Vodácký puťák Lužnice, 26. 7.–2. 8., věk:
10 – 17 let, cena 2750 Kč. Dětský vodác-
ký tábor na kánoích s instruktory. 
Vesmírné záhady, 16. 8.–29. 8., věk: 8–15
let, cena 2800 Kč. Stanový tábor u Jívové.
Země pro děti, 9. 8.–16. 8., rodiče s dět-
mi 3–10 let, dítě 1500 Kč, dospělý 1800
Kč. Stanový tábor v Jívové u Olomouce. 
Informace a přihlášky: Karel Jílek, Tel: 776
036 046, Mail: delfin@brontosaurus.cz, 

delfin.brontosaurus.cz

■ Nabídka letních táborů

■ Pozvánka

Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. 4. v 18 hodin pořádá Baš-
ta u Dokládalů na Laguně první Pálení
čarodějnic. Hudba, oheň a občerstvení
jsou zajištěny. Zveme k účasti všechny
přerovské čarodějnice i s létacími stroji.



tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 13. května 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

4.–15. 5. • Kamil Lhoták – kolekce
děl. V měsíci květnu si mohou náv-
štěvníci galerie prohlédnout díla
Kamila Lhotáka (1912–1990), malí-
ře, grafika, ilustrátora, autora filmů
a knih. Do dějin českého výtvarné-
ho umění se zapsal jako vrcholný
představitel lyrického civilismu
a magického realismu. 
Nevyčerpatelný zdroj inspirace na-
cházel v městských perifériích, ve
vynálezech 20. století a v zálibách
pro motorismus, letectví, ponorky
a především idylický svět balonů.
Lhotákova srozumitelná malířská,
kresebná i grafická řeč byla vždy
velmi názorná a půvabná. Byl čle-
nem Skupiny 42 a SČUG Hollar. Je-
ho obdivuhodně obsáhlé a vše-
stranné životní dílo se neuvěřitelně
rychle zhodnocuje a je středem záj-
mu sběratelů.

V květnu bude zde vystavovat Ing. arch. Karel Typovský, který patří ke starší gene-
raci, žije a tvoří v Olomouci. Získané vědomosti a své přirozené výtvarné cítění do-
plnil působením na ministerstvu urbanismu v Paříži a prací v ateliéru J. Krohy. Jeho
obrazy působí jako barevná fantazie tajemných symbolů života postupně přechá-
zející z romantické polohy do netušených reálií moderní doby, vždy však nalézá opti-
mistické vyznění pozorovaných vjemů v barevných, či figurálních kontrapunktech.
Je zastoupen v soukromých sbírkách v ČR a SR, Kanadě, Austrálii a Švýcarsku.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Domeček uměleckých řemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170 

Filip Šumbera – dřevěné reliéfy.
Věnuje se výtvarné práci se dře-
vem, kterou se učil jako samouk
několik let. Pro své náměty vyu-
žívá přírodu a svou fantazii. Pou-
žívá dřevo všech možných stro-
mů, na jehož závěrečnou úpravu
nanáší jen vosk nebo lněný olej.
Zastává názor, že každý strom
má právo se vyjádřit vlastní řečí,
tedy barvou svého dřeva. Někdy
dřevo tvaruje sám, někdy zase
ono pomáhá jemu. 
14. 5.–4. 6. • Ilsa Klingelhőfer –
obrazy. „Od prvopočátku jsem
s velkým úspěchem sama vyvi-
nula svůj typický styl akvarelové
techniky a od roku 1975 maluji na
stejném akvarelovém papíře. Mu-
sí se ve vodě důkladně provlhčit,
abych v mnoha pracovních po-
stupech dosáhla výsledku, který může nadchnout tisíce návštěvníků galerií a výstav
po celé Evropě i v zámoří,“ netají malířka radost z příznivého ohlasu své práce. 
Tematika květin, krajin i figur je pro ni vždy spojena s nezaměnitelnou barevnou
kompozicí. V akrylových barvách nechává rozehrát syté odstíny barev, její akvare-
lová tvorba naopak přináší určitou snovost.

Kamil Lhoták

V květnu bude pokračovat souborná
výstava textilní tvorby kmenových
autorů Domečku. 
Jana Kubínová představí novou ko-
lekci oblíbených originálních tex-
tilních kapsářů, triček a tašek, Da-
niela Koplová malované hedvábí.
Dagmar Mráčková se věnuje bati-
ce a originálním malovaným taš-
kám, Zuzana Krajčovičová zhoto-
vuje převážně tašky, na které apli-
kuje své kresby, převedené do tex-
tilních tisků.

Filip Šumbera

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 5. v 17.30 hod. • SEDM ÎIVOTÒ
(USA, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Gabriele
Miccino. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Wo-
ody Harrelson.
�1.–3. 5. ve 20 hod. • POCHYBY (USA, dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: John Patrick Shan-
ley. Hrají: Meryl Streep, Philips Seymour Hoff-
man, Amy Adams.
�4.–6. 5. v 17.30 hod., 4. a 5. 5. ve 20
hod. • SEX DRIVE (USA, komedie, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Sean Anders. Hrají: Josh Zucker-
mann, Amanda Crew, Clark Duke.
�7.–10. 5 v 17 hod. • MONSTRA VS. VE-
T¤ELCI (USA, anim. komedie, dabing, premié-
ra). ReÏie: Rob Letterman, Conrad Vernon. Hrají
(v ãeském znûní): Hana ·evãíková, Michal Holán,
Filip ·varc.
�7.–10. 5. ve 20 hod. • AÎ TAK MOC Tù NE-
ÎERE (USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
Ken Kwapis. Hrají: Ben Affleck, Jennifer Aniston,
Drew Barrymore. 
�11.–13. 5. v 17.30 hod., 11. a 12. 5. ve
20 hod. • LÍBÁ· JAKO BÒH (âR, komedie).

ReÏie: Marie PoledÀáková. Hrají: Kamila Magálo-
vá, Oldfiich Kaiser, Eva Holubová, Jifií Barto‰ka,
Milan ·teindler.
�14.–17. 5. v 17.30 hod. • RYCHLÍ A ZBùSI-
LÍ (USA, akãní, titulky, premiéra). ReÏie: Justin
Lin. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker.
�14.–17. 5. ve 20 hod. a 18.–20. 5.
v 17.30 hod. • PÁTEK T¤INÁCTÉHO (USA,
horor, titulky, premiéra). ReÏie: Marcus Nispel.
Hrají: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Derek
Mears.
�18. a 19. 5. ve 20 hod. • ODPOR (USA, dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: Edward Zwick. Hra-
jí: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell.
�21.–24. 5. v 17.30 hod., 25. a 26. 5. ve
20 hod. • ZNOVU 17 (USA, komedie, titulky,
premiéra). ReÏie: Burr Steers. Hrají: Zac Efron,
Leslie Mann, Thomas Lennos.
�21.–24. 5. ve 20 hod. • MAMMA MIA! (UK,
muzikál, titulky). ReÏie: Phyllida Lloyd. Hrají: Me-
ryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth.
�25.–27. 5. v 17.30 hod. • VÁLKA NEVùST

(USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Gary Wi-
nick. Hrají: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen
Johnston.
�28.–31. 5. v 17.30 hod. • HOTEL PRO PSY

(USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Thor Fre-
udenthal. Hrají: Emma Roberts, Jake T. Austin,
Don Cheadle, Lisa Kudrow.
�28.–31. 5. ve 20 hod. • X-MEN ORIGINS:
WOLVERINE (USA, akãní, titulky, premiéra). 

ReÏie: Gavin Hood. Hrají: Hugh Jackman, Ryan
Reynolds, Liev Schreiber.

�6. 5. ve 20 hod. • MEZI ZDMI (Francie, dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: Laurent Cantet. Hra-
jí: Francois Bégaudeau, Rachel Regulierová,
Esmeralda Ouertaniová. 

�13. 5. ve 20 hod. • JAK SE VA¤Í DùJINY

(SR/Rakousko/âR, dokumentární, titulky, premi-
éra). ReÏie: Peter Kerekes. Hrají: Vassilij Nikola-
jeviã Logunov, Heinz Rudinger.
�20. 5. ve 20 hod. • NEZVAN¯ HOST (USA,
drama, titulky, premiéra). ReÏie: Tom Bokelber. Hra-
jí: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Gurira.

�27. 5. ve 20 hod. • NOCI V RODANTHE (USA,
romantick˘, titulky). ReÏie: George C. Wolfe. Hrají:
Diane Lane, Richard Gere, James Franco.

�3. 5. v 15.30 hod. • PAN VâELKA (USA, ani-
movaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Steve Hickner, Simon J. Smith. âesk˘ dabing: Pe-
tr Rychl˘ (Barry), Hana ·evãíková (Vanessa), Mi-
chal Dlouh˘ (Adam) Jifií Hromada (Montgomery).
�10. 5. v 15 hod. • NEJKRÁSNùJ·Í HÁDAN-

KA (âR, klasická hraná pohádka). ReÏie: Zdenûk
Tro‰ka. Hrají: Jan Dolansk˘, Veronika Kubafiová,
Ladislav Potmû‰il, TaÈjána Medvecká.
�17. 5. v 15.30 hod. • MRAVENâÍ POLE-
P·OVNA (USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing).
�24. 5. v 16 hod. • PERNÍKOV¯ DùDEK (âR,
dûtské pásmo).
�31.5. v 15.30 hod. • RATATOUILLE (USA,
rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing). Re-
Ïie: Brad Bird. âesk˘ dabing: Martin Písafiík, Ta-
tiana Vilhelmová, Karel Hefimánek, Ale‰ Háma.

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

Jana Kubínová

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


