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KRÁTCE

Sváteční den si lidé
připomínají svíčkami

Den boje za svobodu a demokracii uctí Přerované ve čtvrtek 17. listopadu v 17 hodin
na náměstí T. G. Masaryka.
Vzpomínkové shromáždění se koná u pamětní desky
obětem komunismu. Zapálením svíčky Přerované uctí
hned dvě dějinné události – tu starší z roku 1939, kdy
nacisté uzavřeli české vysoké
školy a popravili devět studentů vysokých škol. Druhá
událost se váže k listopadovým událostem z roku 1989,
kdy byly násilně potlačeny
studentské protesty na Národní třídě v Praze. Na setkání zazní i neoﬁciální hymna
těchto dnů – Modlitba pro
Martu od zpěvačky Marty
Kubišové. (ilo)

K pietním místům míří tisíce lidí
V dušičkovém čase patří hřbitovy k nejnavštěvovanějším
místům. Branami přerovského
hřbitova projdou v posledních
říjnových a prvních listopadových dnech stovky možná
i tisíce lidí. S kytičkami, věnci a svíčkami míří k místům
posledního odpočinku svých
blízkých. „Kromě příbuzných
se zastavíme u hrobu našeho
kamaráda a dalšího spolužáka, kde vždy zapálíme svíčku,“ zmínila Lucie Bartošková z Přerova. Správa hřbitova
vyšla návštěvníkům vstříc
a na několika místech jsou
na hřbitově k dispozici plastové konve, metličky, lopatky i malé hrábě, to aby si lidé
nemuseli základní pracovní
náčiní nosit s sebou. Igelitové
pytlíky, které byly také volně dostupné, ale vždy brzy
zmizely. „Samozřejmě, že zaznamenáváme i jiné drobné
krádeže – třeba svícnů, lamp
nebo květin, ale není v našich silách to uhlídat. Kamerový systém na hřbitově by
byl velmi nákladný, a navíc je
tu tolik míst, kam by kamery

PAMÁTKA ZESNULÝCH. Svíčky lidé zapalují i před kolumbáriem. Foto: Ingrid Lounová
kvůli stromům a náhrobkům
nedohlédly,“ zmínil Zdeněk
Páleník, vedoucí správy hřbitova. V loňském roce neznámí
pachatelé odtud odnesli i pískovcovou sochu Panny Marie, která byla připomínkou

původního starého hřbitova.
Z jednoho náhrobku se ztratila i větší socha anděla. Aby se
předešlo krádežím dohlížejí
na hřbitovy v období dušiček
hlídky strážníků
Více na straně 5
(ilo)

S prvním adventem se rozsvítí strom a na náměstí začne jarmark
Na první adventní neděli, která letos připadne na neděli
27. listopadu, zavládne v centru města sváteční nálada. Znovu po roce na náměstí T.G.M.
vyroste pódium a dvanáct
dřevěných dvojdomků vytvoří
atmosféru lidového jarmarku
s vánočním sortimentem, ale
i punčem, cukrovím a bramboráky. Nepřehlédnutelnou dominantou náměstí T.G.M. se
stane vzrostlý jehličnan, který na náměstí dorazí s pomocí těžké techniky s týdenním
předstihem. „Máme už vytipované dva vánoční stromy,
oba rostou na území města. Jeden z nich skácíme a umístíme
na náměstí T. G. Masaryka,“
uvedl jednatel Technických
služeb města Přerova Bohumír
Střelec.

POSLEDNÍ LISTOPADOVÁ neděle je ve znamení adventu. Foto: Hana Žáčková
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční právě
o první adventní neděli. Od půl
páté navodí na pódiu tu správnou atmosféru gospelový sbor

ADD Gospel z Přerova. „O samotné rozsvícení vánočního
stromu se postarají děti, které
v loňském školním roce získaly
sošku Scholar. Spolu s primá-

torem města Vladimírem Puchalským odpočítají poslední
vteřiny před 17. hodinou a poté
se symbol Vánoc rozzáří naplno,“ doplnila mluvčí přerovské
radnice Lenka Chalupová. Deset minut po 17. hodině bude
pódium patřit jinému žánru,
a to folkrockové kapele Fleret.
Ti, kteří si nebudou chtít nechat ujít rozsvícení betléma před
Galerií města Přerova, musejí přejít na Horní náměstí, kde
se v mostním oblouku v 17.30
hodin rozzáří vyřezávaný betlém. Slavnost doprovodí mladí
trubači z Věžní hudby přerovské Základní umělecké školy
B. Kozánka. O dva dny později,
v úterý 29. listopadu, rozbliká
náměstí T.G.M. další oblíbená
atrakce malých dětí – v 16.30
přijede Vánoční kamion.
(ilo)
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V kraji usednou i známé tváře z komunální politiky
 K říjnovým krajským volbám přišlo v Přerově k urnám 30,8 procenta voličů. Z 55 mandátů získalo nejvíce křesel hnutí ANO 2011 – 16, ČSSD 9, KSČM a Koalice pro OlK shodně po 7, Starostové Pro Olomoucký
kraj 6, shodně po 5 pak ODS a Koalice SPD a SPO. Olomoucký kraj povede koalice hnutí ANO, ČSSD a ODS.
Jejich zástupci už podepsali koaliční smlouvu.
V Přerově a jeho místních
částech se volilo v 51 okrscích. „Do krajských voleb se
zapojilo 51 zapisovatelů a 353
členů okrskových volebních
komisí, vše proběhlo hladce
a bez problémů,“ informoval
Pavel Šlesinger z přerovského
magistrátu. Volební účast byla
v Přerově o něco nižší, než byl
průměr v Olomouckém kraji
(32,2 %). „Pracuji sice v Brně,
ale trvalé bydliště mám v Přerově, takže jsem přijela do Přerova k rodině a šli jsme volit.
K volbám chodím pravidelně,“
uvedla Petra Trubačová, která
zamířila do jedné z volebních
místností v Přerově. Svého
práva volit využili také obyvatelé domu s pečovatelskou
službou v Předmostí. „Do přenosné volební urny vhodilo
obálku 18 seniorů, další čtyři
jsme navštívili v místě jejich
bydliště,“ informovala Petra

KRÁTCE

Jednání zastupitelů
Dalším jednacím dnem přerovských zastupitelů bude pondělí 14. listopadu. Zvolení představitelé města se
sejdou v 16 hodin v sále Městského domu. Přímý přenos
prostřednictvím kamer Televize Přerov mohou zájemci
sledovat na webových stránkách města www.prerov.eu
a v TV Přerov. (red)

Přerovští rádci:
Chtějí žít senioři
ve Strojaři?
Přerovští rádci se až do 11. listopadu
mohou
vyjádřit
v anketě, která se zabývá
dalším využitím hotelového
domu Strojař, který letos
město získalo do svého majetku. Zástupci města chtějí
mít do konce roku k dispozici
informace o tom, zda je vůbec
mezi lidmi seniorského věku
zájem využít Strojař jako
místo, kde by chtěli strávit
svůj podzim života.
Pokud se někdo chce stát
součástí týmu Přerovských
rádců, může se kdykoliv zaregistrovat na adrese: prerovsky.radce@prerov.eu. (red)

VOLEBNÍ ÚČAST do krajských voleb činila v Přerově 31 procent. Foto: Ingrid Lounová
Novotná, členka volební komise okrsku číslo 16.
Díky hlasům také přerovských voličů usednou do lavic
krajského zastupitelstva i známé tváře z přerovské komunální politiky. Za vítězné hnu-

tí ANO 2011 to jsou Petr Vrána,
který bude zároveň i neuvolněným krajským radním,
a Hana Mazochová. Za ČSSD
bude Přerov zastupovat Radovan Rašťák a za KSČM Michal
Symerský. V krajském zastu-

pitelstvu usedne i senátorka
za Přerov Jitka Seitlová (Koalice pro Ol. kraj) a za stejné
uskupení ministr zemědělství
Marian Jurečka, který bydlí v Rokytnici u Přerova.
Krajští zastupitelé se poprvé sejdou 4. listopadu, kdy se
uskuteční volba vedení kraje.
Hejtmanem se podle dohody
koalice stane Oto Košta (ANO),
prvním náměstkem se správou
ﬁ nancí a investic Jiří Zemánek (ČSSD), druhým náměstkem se stane Jan Zahradníček
(ANO), v jehož kompetenci
bude doprava. Zastupitelstvo
kraje potvrdí i dalších pět náměstků hejtmana.
(ilo)

návrh rozpočtu Přerova
Veřejné projednání návrhu rozpočtu
se uskuteční ve středu 23. listopadu
od 17 hodin v Městském domě.

Senior taxi bude jezdit i v Přerově za dvacet korun
Přerovští zastupitelé dali zelenou Senior taxi v Přerově. To znamená, že lidé nad 65 let věku by mohli
jezdit v taxíku k lékaři, do lékárny nebo na poštu za dvacetikorunu. Tuto službu by v Přerově
a v jeho místních částech dotovalo město. Služba
Senior taxi se rozjede od 1. února příštího roku.
A bude mít svá pevná pravidla. „Přesně určíme
stanoviště, na která je možno se tímto taxíkem
dopravit. Budou to zařízení lékařů, nemocnice,
pošty, úřady. Za dvacet korun se budou moci senioři přepravit pouze tam, nepočítáme s tím, že by

řidič čekal na odvoz,“ uvedl náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO). Město by tuto
službu pro dříve narozené ročně dotovalo částkou
půl milionu korun, pro rok 2017 je pro Senior taxi
z rozpočtu vyčleněno 424 tisíc korun. Taxislužba
ale nebude fungovat běžným způsobem – tedy
na rychlé zavolání. Senior si bude muset objednat
řidiče maximálně tři dny předem, minimálně pak
jeden den před plánovanou jízdou. Počítá se s tím,
že provozní doba by byla od pondělí do pátku
od sedmi hodin ráno do 15 odpoledne.

Ostatky žen a dětí ze Švédských šancí jsou po letech v Přerově
Ostatky žen a dětí, které byly
popraveny šest týdnů po skončení druhé světové války na
Švédských šancích u Přerova
a letos byly objeveny na olomouckém hřbitově, jsou po letech v Přerově. Pietního aktu
- důstojného uložení ostatků
obětí hrůzného masakru, se
v pátek 14. října zúčastnili zástupci města i příbuzní obětí.
Pozůstatky téměř dvou stovek
lidí byly za přítomnosti faráře
přivezeny z Olomouce do Přerova. Uloženy jsou v červené
kapli na přerovském hřbitově.
„V příštím roce plánujeme rozšíření hrobu, v němž jsou pozůstatky mužů. K těm uložíme
i popel žen a dětí - a v den výročí červnového masakru tu opět
uspořádáme pietní akt,“ uvedl

V ČERVENÉ KAPLI jsou dočasně uloženy ostatky žen a dětí z tragédie na ŠvédFoto: Ingrid Lounová
ských šancích.
přerovský primátor Vladimír
Puchalský (SpP). Po dlouhých
jednasedmdesáti letech se tak
sejdou na jednom místě ostat-

ky všech obětí hrůzného krveprolití, které se odehrálo v noci
z 18. na 19. června roku 1945 na
kopci nad Přerovem.

Denní zpravodajství na www.prerov.eu

Přerov očima architektů
 Město je živý organismus, stále se vyvíjí, přibývají v něm nové domy, ulice,
mosty, markety… Některé zásahy z minulosti ale nebyly zrovna nejšťastnější
a staly se jizvou na tváři města. Socialistická výstavba panelových sídlišť se negativně podepsala na jeho architektuře. Městu neprospěly ani některé stavby
v centru. Jak vnímají Přerov architekti, kteří mají k veřejnému prostoru nejblíže?
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KDYBYSTE MĚLI TU
MOŽNOST, KTERÉ
MÍSTO NEBO STAVBU
BYSTE V PŘEROVĚ
ZÁSADNĚ ZMĚNILI?
Klára Koryčanová
Takových míst by
bylo určitě hodně…
Ne příliš nákladná
by byla proměna
prostranství v Kozlovské ulici a Pod
Valy – v místech, kde je kašna. Je to tam
mrtvé a hodně zanedbané. Ta změna by
zas nestála tolik peněz.

Petr Pacák

K PŘEROVU patří komíny a historické centrum města.
Velkým bonusem je pro město
řeka Bečva a její okolí, to se shodují všichni oslovení odborníci.
„Z dálky je dominantou města
zámek s věží, zblízka je to potom řeka a její nábřeží a vodní
hladina, to je rozměr, který má
málo vnitrozemských měst,“
míní architekt Petr Pacák, rodák z Přerova, který žije a pracuje v australském Perthu. Co
je charakteristickým prvkem
města, co mu dává jeho tvář?
Záleží na úhlu pohledu, ze kterého se na Přerov díváme, shodují se architekti. „Určitě jsou to
komíny, které neodmyslitelně
k Přerovu patří a tvoří podstatu
jeho fungování, jeho průmyslového boomu. Potom je to historické jádro s návrším, které
je patrné ze všech stran, a také
je to řeka a geologická danost
města,“ dodává architekt a zároveň radní města Jan Horký.
Lidé, kteří Přerovem jen
projíždějí, mívají o Přerovu
často mylné a povrchní mínění. „Setkávám se s názorem,
že je Přerov špinavé průjezdní
město plné nepřizpůsobivých
lidí. Ale to je vidění těch, kteří
městem jen projíždějí po Husově ulici, Kojetínské a Velkých Novosadech a zmizí pryč
a vůbec Přerov nepoznají. Ale
pokud vystoupí z auta a dostanou se na náměstí a do Michalova, tak změní svůj pohled,“
míní Jan Horký.
Architektce Vandě Jedličkové se líbí, že se začala oživovat
nábřeží na obou březích Bečvy.

„Důkazem je rekonstruované
nábřeží s majákem nebo nový
Tyršův most u sokolovny,
u kterého mě jen mrzí, že nezůstal pouze pro pěší, jak bylo
původně projektováno,“ říká
Vanda Jedličková z Přerova.
Nový Tyršův most je stavba, která vyvolává u veřejnosti
dva protichůdné názory – buď
se líbí, a to velmi, nebo ji lidé
zavrhují. U odborné veřejnosti
sklízí většinou plusové body.
„Líbí se mi, možná je tam trochu cítit snaha o rovnoměrné rozprostření uměleckých
prvků po délce mostu. Já bych
vytvořil fokální bod, ale co
architekt, to názor. Ale docela autory chápu, byla zvolena
idea spojité cesty před ideou
putování k cíli,“ vyjadřuje svůj
názor Petr Pacák. Pozitivní
ohlasy jsou i na nový Památník
jednoty bratrské. „Je hodně
povedený, čím více se podaří
propojit řeku s městem a hlavně s lidmi, tím více se Přerov
stane živým městem,“ dodává
Vanda Jedličková.
V čem se shodují odborníci
i laická veřejnost, jsou nejhezčí místa v Přerově. „Kvalitním
prostorem v Přerově je pro mě
Horní náměstí a jeho napojení
skrze hradby k řece Bečvě. Toto
historické urbanistické uspořádání působí velmi příjemně
a malebně,“ říká Vanda Jedličková. „Dá se diskutovat o tom,
že stavby mají ducha, ten je ale
jenom interprepretací ducha
člověka. K takovému duchu

Ilustrační foto: Ingrid Lounová

má blízko Horní náměstí, je ale
poněkud sterilní, chybí tam život, není to cíl cesty,“ přidává
svůj názor Pacák.
A naopak, co ubírá městu na kráse? „Nelíbí se mi, že
ve středu města – na náměstí
a v jeho blízkosti, jsou stavby,
které by tam neměly být. Nelíbí se mi panelové domy na Palackého ulici a přístup z centra k nádraží,“ vyjadřuje se
k stavbám ze socialistické éry
a k přednádražnímu prostoru
architekt Pacák. Právě budova bývalého Okresního stavebního podniku (dnes Emos)
na náměstí T. G. M. je nejčastějším terčem kritiky. „Je
vnímána jako negativní dominanta náměstí, já v ní ale vidím budoucí radnici – magistrát. Je na dolním náměstí a její
výhodou je, že je celodenně
osluněná. Je na ose Kratochvílova ulice – kaplička a průchod
pod Emosem. Nad tím průchodem se nabízí třeba radniční
věž s hodinami,“ vypráví Jan
Horký. Technický stav budovy je už špatný, jediné, co je
v pořádku je její skelet. Fasáda,
střecha i elektrorozvody podle
mínění odborníků dožívají.
„Dominantnost budovy pro
radnici jako centra městské
správy se na náměstí nabízí a já
bych akceptoval i velikost této
budovy,“ nastiňuje Jan Horký
možnost, jak změnit negativně vnímanou budovu v samém
centru města.
(ilo)

Určitě bych se snažil
propojit centrum
města – Masarykovo náměstí s řekou,
tedy s nábřežím,
nejspíš v okruhu:
náměstí – Mostní – nábřeží PFB – Palackého – Jateční a Blahoslavova –
náměstí. Když jsem v Přerově bydlel,
zabýval jsem se myšlenkou zastřešení
Jiráskovy ulice a propojeni do pasáže,
a to především kvůli osvobození od půl
roku dlouhých zimních plískanic
ve městě.

Vanda Jedličková
Stavba, která mě
nejvíce negativně
zasáhla, je dům,
který zastavěl proluku ve Wilsonově ulici a zničil tak
úžasný prostor, který se otevíral při
příchodu z Jiráskovy ulice. Pohřbil nejen
nenahraditelný veřejný prostor v srdci
města, ale také pěší propojku k městské
knihovně a Hornímu náměstí. Myslím, že
je třeba lépe rozmýšlet, které pozemky
město svěří do soukromých rukou.

Jan Horký
Myslím, že by nábřeží slušela knihovna – byla by to
hezká dominanta,
která by zároveň
zacelila nábřeží v
místě bývalého kina Jas, kde jsou stále
patrné proluky v zástavbě. Místo by si
zasloužilo dokomponovat. Máme tam
vysoké domy a knihovna by krásně
proﬁtovala z této lokality, dobře by využila severní světlo, které je dobré pro
čtení, v knihovně by mohly bývat i výstavy. Navíc by navázala na vzdělanost
jednoty bratrské, která se k tomuto
místu váže.
Ptala se Ingrid Lounová
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Řešení pro budovu
v Čechově ulici bylo
připravené, ale volby
rozhodly jinak
Když ČSSD byla v čele města, měla jasný plán na opravy
městského majetku. Mnoho věcí
bylo připraveno již téměř k samotné realizaci, ale nešlo vše
dělat najednou. Už jenom kvůli
ﬁnancím se musí město opravovat postupně. Byl postaven
domov důchodců, opraven zimní stadion, zámek, autobusové nádraží, Tyršův most, lávka
U Tenisu, zatepleny základní
školy, téměř celé bylo revitalizováno sídliště Předmostí i Jižní
čtvrť. A další na řadě měla být
armádní budova v Čechově ulici. Na její rekonstrukci nechalo
minulé vedení města zpracovat
projekt, který měl být po volbách
2014 zrealizován. Volby ovšem
vyhrála v Přerově populistická
hnutí, která nedělají nic. V podstatě jenom dokončila to, co měla
již od minulého vedení připravené. Ale žádné větší akce nerealizují. O bývalou armádní budovu
v Čechově ulici se stát nestaral.
Bývalé vedení města vyjednalo
její převzetí ZDARMA za podmínky, že ji zrekonstruuje. Pokud tak neučiní, hrozí pokuta 7
milionů korun. Na tomto příkladu vidíte, že vyjednat převod budovy zdarma od státu lze. Jaký
to kontrast v porovnání s hotelem Strojař, který nové vedení
koupilo za 42 milionů korun a teď
neví, co s ním. Budova v Čechově ulici se městu hodila, protože
nutně potřebujeme knihovnu.
V centru města by byla městská
knihovna zcela ideální. Kdyby
volby dopadly jinak, mohla touto
dobou probíhat kolaudace nové
městské knihovny a nové Galerie
Přerov současně. Nebylo by to
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pěkné, kdyby vedle sebe stály dvě
nově opravené budovy? Bohužel
volby dopadly tak, jak dopadly,
a vedle Galerie Přerov stále stojí
rozpadající se budova, která má
k nové městské knihovně daleko.
A proto se tímto veřejně ptám
primátora Puchalského: Vy víte,
že městu hrozí pokuta, pokud
budovu v Čechově ulici neopraví. Co plánujete s touto budovou
udělat?
Miloslav Skládal, ČSSD Přerov

Odpověď: Krátká
bajka o Tramtárii
Blbákov, Kocourkov a Zvonokosy. Všude do místních novin píše rozkládal škrábavý.
Co píše? Shluky slov, nesmysly,
polopravdy a nesouvislá slovní
spojení. Žvásty. Oddaně brání minulost lajtáče hrabivého
a zatloukáče naditého. Kdo to
jsou?! „Takoví tchoříci tmaví. Ne
a ne se jich zbavit,“ poučila mne
kukačka. „Stačí vyvětrat a jsou
pryč.“ To nestačí! Oba se drží
jako košile. Kam přilezli, tam
se zadlužovali. Stavěli si domy,
bazény, slibovali knihovny, dálnice, opravy chodníků a místních komunikací, měnili věci,
až vyměnili. Zanechali po sobě
Škodovku, Čechovku a Strojař.
Pak jako pára zmizeli. „Pozor!
Už zase vylézají z děr jako hadi
a štíři!“ varuje kukačka. Jediná sova pálená v interpelacích
upozornila, že lajtáč se skutečně
zavázal v darovací smlouvě pod
pokutou 8 melounů, že Čechovku
přijímá do vlastnictví zvířecího
sněmu. Jak kontrolní výbor sněmu zjistil, aniž cokoliv pro splnění závazku pod sankcí udělal,
podepsal lajtáč hrabivý, jak je
mu vlastní, odklad slibu na 10
let. Zvířecí sněm věří, že lajtáč,
kdy bude knihovna na Čechovce

uhnízděna, odpoví alespoň rozkládalovi a zaplatí sněmu vzniklou škodu. Tak bezstarostný
a lehkomyslný je svět zvířecího
druhu hrabivých a škrábavých.
Vladimír Puchalský - Krylov

Jak je to
se Škodovou ulicí
Kolem Škodovy ulice bylo už
mnoho řečeno, popsáno i proklamováno. V Přerovských
listech č. 10 bylo uvedeno, že
„město za pozemek s početnou romskou komunitou v roce
2007 dostalo 1,5 milionu korun,
odhad přitom činil 12 milionů
korun“. Tato věta právě patří
do kategorie účelové proklamace. Žádný odborný posudek před
deseti lety částku 12 milionů neuváděl, protože jde
o částku snad z kategorie snů či
výmyslů. Nebyla a není ﬁrma,
která by zaplatila 12 milionů
za lokalitu s devíti vybydlenými
domy, v nichž žilo asi 500 obyvatel, které bylo nutno vystěhovat a poskytnout jim náhradní
bydlení nebo odškodné, a poté
za milionové částky domy zdemolovat. Tržní cena se pohybovala mezi 1 až 1,5 milionu korun, což dokladují tři výběrová
řízení na prodej, při nichž větší
částka nebyla nabídnuta.
V současné době je ulice nevzhledná, až ostudná, ale jejím
velkým bonusem je, že ﬁrma,
která koupila lokalitu, ji zbavila
problémových obyvatel
a stihla zdemolovat několik
domů, než bohužel skončila
v insolvenci. Po převzetí městem získá Škodovka nový potenciál. Až padne poslední vybydlený dům, tak se cena prázdného
prostoru bez nepřizpůsobivých
obyvatel může k uváděné hodnotě 12 milionů směle přiblížit.

Problém Škodovy ulice je
s oblibou démonizován. Je
pravda, že město v té době nemuselo konat vůbec. Vše by
bylo při starém, ulice by přetékala křikem nevychovaných
ušmudlaných děcek, hlučnými
hloučky svérázně žijících obyvatel a atmosférou obav i strachu směřovat tudy k nádraží.
Elena Grambličková, exnáměstkyně
města Přerova

Odpověď: Jak je to
se Škodovou ulicí
Plně chápu obhajobu paní
Grambličkové, bývalé náměstkyně primátora, neboť ví velmi
dobře, že je spoluodpovědna za
současný stav Škodovy ulice.
Podepsala kupní smlouvu na
její prodej více než rizikové
společnosti Opera Bohemia za
1 500 000 Kč. Chybnost a unáhlenost tohoto kroku, povrchnost
hodnocení situace jednoznačně
prokazují další vývoj kauzy Škodovka. To je neoddiskutovatelné.
Současný stav jen potvrzuje spoluodpovědnost za výsledek. Bez
komentáře nechávám: „… ulice
přetékala křikem nevychovaných ušmudlaných děcek…„ Bylo-li cílem a účelem prodeje jen
vystěhovat ušmudlaná děcka
a dál tehdejší vedení města nevidělo, pak to považuji, jemně
řečeno, za absurdní.
Pro osvěžení paměti, paní
Grambličková, znalecký posudek, uložený ve spisu odboru majetku MÚ, ze dne 26. 10.
2007, č. 2203-152/07 soudního znalce Ing. Petra Foltýnka,
v době převodu na společnost
Opera Bohemia obsahuje jasný
závěr: Cena nemovitostí celkem
– 11 801 660 Kč. I tuto skutečnost nechávám bez komentáře.
Vladimír Puchalský, primátor

Theimerovy sochy mají nové místo pod hradbami
Vodní nádrž u restaurace Haná
je už minulostí. Ta totiž dlouhá
léta nesloužila ke svému účelu,
její betonová vana popraskala
a stala se odpadkovým košem
pro kolemjdoucí. Radní proto
rozhodli o demolici nádrže a jejím zasypání. Stavební práce
byly zahájeny v polovině září,
nyní je už kašna zasypaná propustnými zeminami a ornicí.
Sochy, které symbolizovaly
rostlinné motivy a byly původně umístěny u kašny, nechali radní přemístit. Jedná se
totiž o prvotinu světoznámého
sochaře Ivana Theimera, jehož
sousoší Vegetace znázorňuje makovici, malvici, bukvici a lusk. Důstojné místo pro
své sochy vybral sám jejich

autor při návštěvě Přerova.
„Stavební dělníci je přemístili
na prostranství pod hradbami na Spálenci. Demolice staré nádrže u Hané a přemístění
soch přišlo město na 2 miliony
206 tisíc korun,“ informovala
mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Náročný transport soch, které vážily od půl
až do jedné tuny, zajistila specializovaná ﬁ rma. Sochy stavební dělníci osadili na betonový základ a opatřili je krycí
pískovcovou deskou. Sochy teď
pod hradbami tvoří nový estetický prvek. Na opačné straně
hradby stráží zase socha Neptuna, která tu byla přemístěna
před několika lety z proluky
ve Wilsonově ulici.
(ilo)

SOCHY od akademického sochaře Ivana Theimera odborníci usadili na prostranFoto: Ingrid Lounová
ství pod hradbami v ulici Spálenec.
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Na náklady města jsou ročně dvě desítky pohřbů
 Kapacita přerovského hřbitova činí deset tisíc hrobových míst. V posledních letech je ale největší zájem
o uložení ostatků do urnových hrobů, těch jsou na přerovském hřbitově tři tisícovky a každoročně přibývají nové. Zájem o nové kolumbárium, kde je 600 pietních míst, není tak velký jako v době jeho otevření
před třemi lety. Příbuzní zesnulých se zajímají i o tak zvané vsypy.
„Vsypových louček máme
na hřbitově pět. Ročně provádíme okolo stovky vsypů
s účastí příbuzných. Na vsypové loučky se ale pohřbívá
jen od jara do podzimu. Poslední vsyp v letošním roce se
uskuteční na Svátek zesnulých
2. listopadu na páté vsypové
loučce,“ upřesnila Petra Čechová ze Správy hřbitova. Vsyp
zpopelněných ostatků zemřelého stojí 500 korun, místo
vsypu je zaneseno do souřadnicového systému. „V případě,
že chtějí pozůstalí znát toto
místo, jsme schopni jej vyhledat v souřadnicovém systému,“ doplnila Petra Čechová.
Pracovníci Správy hřbitova
a pohřební služby ale zaznamenávají i případy, kdy příbuzní ani nechtějí být přítomni pietnímu rozloučení.
Pohřeb bez obřadu – tak zvaný sociální, stojí osm tisíc korun. „V loňském roce jsme měli
22 sociálních pohřbů, město
za ně zaplatilo 150 tisíc korun,“
uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Většinou se jedná o osamocené lidi
bez příbuzenstva nebo o bezdomovce. „V částce osm tisíc
korun je převoz zemřelého,
jeho úprava, provedení kremace a vsyp do společného hro-

BĚHEM SVÁTKU ZESNULÝCH patří hřbitov k nejnavštěvovanějším místům
Foto: Ingrid Lounová
v Přerově.
bu,“ doplnila Petra Čechová.
Náklady vynaložené na vypravení pohřbu a vsyp urny město
uplatňuje v dědickém řízení.
Pokud není co dědit, město
uplatňuje náklady na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Do hrobu bývá v Přerově
ročně pohřbeno asi sedm desítek lidí. Místem rozloučení

se zesnulým je smuteční síň,
která by se měla v následujících letech postupně opravovat. Bude se opravovat za provozu ovšem tak, aby to nijak
nepocítili pozůstalí „Střecha
objektu už je opravená, nově
budou rekontruovány rozvody elektřiny i plynu. Přistoupíme k rekonstrukci interiéru

smutenčí síně a k zateplení
celé budovy. Letos jsme nechali očalounit lavice ve smuteční síni, abychom zvýšili
komfort pozůstalých,“ upřesnil Bohumír Střelec, jednatel Technických služeb města
Přerova, které mají správu
hřbitova ve své péči. V plánu
je i oprava hlavního vstupu
do smuteční síně a schodiště,
tyto investice zaplatí město.
„Pracovníci technických služeb loni rekonstruovali část
ohradní zdi z ulice U Hřbitova
a letos jsme zkulturnili bývalou kašnu, která už dlouho
nesloužila coby vodní prvek.
Kašnu jsme zasypali oblázky
a vysadili na ní keře a traviny. Před smuteční síní je osazený také nový kamenný stůl
k budoucí rozptylové loučce,“
doplnil Střelec. Lidem se líbily i letničkové záhony, které se letos poprvé objevily při
vstupu na hřbitov od zimního
stadionu.
V příštích letech bude
na hřbitově nezbytné ošetření
starých a nemocných stromů,
ty totiž svými kořeny nadzvedávají hrobová místa a za větrného počasí z nich opadávají větve, které poškozují
náhrobky.
(ilo)
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Hřiště jsou pro děti, ne pro kuřáky

Víte, kde hledat
pomoc v nouzi?

 Na dětských hřištích v Přerově se kouřit nebude. Zapovědět kuřákům vstup
do míst, která patří dětem, odhlasovali na svém říjnovém zasedání přerovští zastupitelé. Nová obecně závazná vyhláška Přerova začne platit už v polovině listopadu.

 Prezentace sociálních služeb
v Městském domě

Impulsem pro přípravu této vyhlášky byl podnět od občana,
který magistrátní úředníci obdrželi už v polovině roku 2013.
Poprvé se tak úředníci zabývali
problémem - kouřením na veřejně přístupných dětských
hřištích, kdy neexistuje regulace tohoto jevu formou obecně
závazné vyhlášky. „Návrh byl
tehdy zpracován a připraven
k projednání do orgánů města, nicméně k jeho předložení
nakonec nedošlo. K myšlence
jsme se znovu vrátili a uložili našemu právnímu oddělení,
aby opětovně předložil návrh
této vyhlášky k projednání,“
uvedl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).
Vyhlášku vítají hlavně nekuřáci. „Souhlasím s tímto
rozhodnutím, jsem také pro.
Sám jsem dříve kouřil a teď je
mi přítomnost kuřáků nepříjemná. A kouření poblíž dětí
mi přijde odporné,“ zmínil
Roman Němec, který navštěvuje dětská hřiště se svým
malým synem. Zároveň dodává, že má obavy, aby to
s vyhláškou nedopadlo stejně
jako v případě zákazu kouření na autobusových zastávkách. „Kuřáci stojí kousek
od zastávky a stejně všechen
kouř jde směrem k čekajícím
na autobus. Jedna věc je nařízení a druhá ohleduplnost
INZERCE

KUŘÁCI NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NEPATŘÍ. V Přerově od listopadu začne platit
obecně závazná vyhláška, která zakazuje vstup na hřiště se zapálenou cigaretou. Foto: Ingrid Lounová
a ta často kuřákům schází,“
dodal Němec. Nerespektování vyhlášky může přijít kuřákům draho. Podle výkladu
právničky magistrátu Jany
Hrubé se fyzická osoba, která
ji poruší, dopouští přestupku
a nejvyšší možná sankce činí
až 30 tisíc korun. „V Přerově
už máme vyhlášku o zákazu
konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. A stejně

ji bezdomovci u marketů porušují a nikdo jim nedává pokuty. Jsem za vymahatelnost
sankcí. Ať není jen vyhláška
pro vyhlášku,“ zmínil při projednávání zastupitel Marek
Dostál (ODS). Pracovníci magistrátu už deﬁ novali hřiště
a lokality, které zůstanou kuřákům zapovězeny. Celkem
se v Přerově a jeho místních
částech jedná o 92 míst.
(ilo)

Na koho se obrátit, když se člověk ocitne v těžké životní situaci, kde hledat pomoc? Najít
vhodné řešení by mohla pomoci
akce, která se koná ve středu
23. listopadu v Městském domě.
Od 9 do 15 hodin se v prostorách Městského domu v Přerově koná prezentace sociálních
služeb působících na území
města Přerova.
Sociální pracovníci a další
odborníci si pro veřejnost připravili nejrůznější přednášky
na aktuální témata. Organizátoři akce předpokládají také
účast studentů ze středních škol.
„Zájemci se dozvědí, jaké jsou
třeba příspěvky na péči, plánujeme přednášku o ženském bezdomovectví nebo o týraných,
zanedbávaných a zneužívaných
dětech,“ nastínila Diana Hlubková z Kappa–Help, které akci
pořádá ve spolupráci s odborem
sociálních věcí a školství z přerovského magistrátu.
„Chceme na jednom místě
a v jeden den představit Přerovanům širokou paletu všech
sociálních služeb, které jim jsou
k dispozici. Člověk se v průběhu života dostává do různých
více či méně obtížných situací.
Ne všechny je schopen zvládnout vlastními silami nebo
s pomocí rodiny. V tu chvíli
nesmí propadat beznaději, ale
najít si odborníky,“ míní Hlubková. Informace a kontakt:
www.kappa-help.cz.
(ilo)
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Zapojte se! Masarykovo náměstí pokryje koberec z přírodnin
 Koberec z podzimních darů přírody vznikne na náměstí v Přerově.
Aktivitou zvanou „land art“ ožije betonová plocha Masarykova náměstí
ve středu 9. listopadu – a to díky dýním, šiškám, listům, větvím, plodům
ovoce či zeleniny, kaštanům i šípkům…Ale hlavně díky aktivitě Přerovanů.
„Bereme jakýkoliv přírodní
materiál, díky němuž se nám
podaří na zemi vytvořit originální obraz stromu,“ říká zastupitelka Helena Netopilová, která
akci organizuje. Koberec bude
vznikat od desíti hodin ráno do
čtyř odpoledne a účast na vytváření velkoplošného obrazu
už přislíbily děti z mateřských
škol a zapojí se i studenti gymnázia. Přidat ruku k dílu může
ale kdokoliv, kdo rád kreativně
tvoří a má nápady. Každopádně

takový koberec ve svém centru
Přerov ještě nikdy neměl.
„Zájemci mohou donést přírodniny až na místo, ale mnohem raději budeme, když nám
je s předstihem přinesou do výstavní síně Pasáž v Kratochvílově ulice,“ konstatovala další
organizátorka Marta Jandová.“
Na samotnou akci mohou lidé
přispět třeba i koláči, sušenkami nebo čajem a zpříjemnit tak
chvilku společného tvoření ve
veřejném prostoru.
(red)

Fotosoutěž má vítěze
Fotosoutěž Přerovské příběhy má už své vítěze. Do soutěže zasílali
amatérští fotografové příběhy vyobrazené na pěti snímcích... Návštěvníci webových stránek města pak hlasovali, který se jim nejvíc
líbí. První místo se 437 body získala Josefa Pavlíková, která zaslala
sérii snímků s názvem „Pozvánka“. A byla to pozvánka nevšední - na pětici snímků se jí podařilo zachytit atmosféru Michalova
z doby první republiky. Vítězce tak náleží výhra ve výši 5 000 korun. Druhé místo obsadila Tereza Broušková, která si odnese výhru
ve výši 3 000 korun za sérii snímků nazvanou „Každý kukuč jiný
je“. Třetí místo a výhru 2 000 korun získává Jan Teimer za svou reportáž o neviditelných pracovnících na železnici.
(red)
INZERCE
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Vánoce na zámku: cukrářka
poradí, jak upéci nejlepší cukroví
Adventní neděle bude v Muzeu
Komenského patřit výstavě
Vánoce na zámku. Na vernisáži, která se uskuteční v neděli 27. listopadu v 17.45 hodin, bude mít autogramiádu
cukrářka Helena Vybíralová,
autorka knih o cukroví.
Pečení cukroví, dortů, buchet, koláčů a řezů je pro Helenu
Vybíralovou srdcovou záležitostí. Už od raného dětství ráda
trávila svůj volný čas v kuchyni,
kde pozorovala, jak se co připravuje. „Svůj první ovocný koláč upekla podle kamarádčina
receptu již v devíti letech. Tenkrát na ni dohlížela maminka,
dnes jí pod ruce při pečení doma

v Žalkovicích nakukuje manžel a dvě dospělé děti,“ zmínila Šárka Krákorová Pajurková
z Muzea Komenského. Helena
Vybíralová nejenže umí skvěle
pracovat s těstem a při zdobení
cukroví vytváří malá umělecká díla, ale dokáže se o svůj um
podělit i s širokou veřejností.
Navíc je autorkou čtyř úspěšných publikací zaměřených
na pečení cukroví. Ve svých
kuchařkách přináší řadu zajímavých receptů na vánoční,
slavnostní či doslova zámecké cukroví, ale i návody, jak
vyrobit miniaturní dekorace
z modelovací hmoty a jak jimi
ozdobit drobné cukroví.
(red)

Výstava odhalí tajemství
pravěké osady u Hlinska

5. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Sbírejte body za vaše nákupy
a získejte peněžní poukázku!
6 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 200 Kč
12 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 500 Kč
Peněžní poukázky můžete uplatnit v jakémkoliv obchodě
Olympie Olomouc mimo České pošty a Směnárny.

Čtěte kompletní pravidla na

MÁTE-LI NA ZAHRADĚ DÝNĚ, kaštany, šípky nebo třeba zajímavé větvičky
– poskytněte je pro originální koberec, který na náměstí společně rozbalí děti,
Ilustrační foto: Ingrid Lounová
studenti a další návštěvníci.

www.olympiaolomouc.cz

Zajímáte se o historii a archeologii? V tom případě si nenechejte
ujít výstavu Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?, která začíná od 15. listopadu v Muzeu Komenského v Přerově. Návštěvníci se prostřednictvím modelů, které navozují reálnou situaci, přenesou do dávných časů – do doby před více než pěti
tisíciletími. Přerovští muzejníci díky autentickým kresebným
a modelovým rekonstrukcím a především reálným archeologickým nálezům zájemce pomyslně přenesou do období pozdní doby
kamenné na návrší zvané „Nad Zbružovým“ poblíž Hlinska na Lipensku a zprostředkují jim tak život v opevněné osadě té doby.
Dospělí i děti se budou moci seznámit nejen s předměty dokumentujícími každodenní život obyvatel hradiska nad Moravskou branou, ale také s podobou a interiérem jednoho z obydlí. „K vidění
bude model důmyslného opevnění osady a jedinečnou možností
bude pohled do autenticky kresebně zrekonstruované tváře jedné
z obyvatelek pravěké osady, jejíž hrob byl jako jediný v této lokalitě objeven a prozkoumán,“ informovala jedna z kurátorek výstavy
Markéta Straková. Zájemci se budou moci seznámit i s pestrou škálou řemesel ve druhé polovině 4. tisíciletí př. n. l., jimiž se zabývali
osadníci v Hlinsku. Autoři výstavy nezapomněli ani na duchovní
život pozdní doby kamenné, který zanechal svůj odraz i v některých nálezech z hradiska. Výstava bude návštěvníkům přístupná
ve velkém výstavním sále do 12. března. (ilo)
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V Lýskách přemístí zastávku
 Kvůli stavbě dálnice bude v Lýskách přeložena zastávka i trasa linkového autobusu. Dočasně bude umístěna jen o několik desítek metrů blíže k podjezdu. Dočasná zastávka by měla začít fungovat už na začátku příštího roku, do půl roku bude přemístěna na hlavní silnici ve směru na Lipník, kde bude vybudovaná i zastávka.

SOUČASNÁ ZASTÁVKA v Lýskách se přestěhuje blíž k podjezdu.
Obyvatelé Lýsek umístění zastávky, která je dosud mimo
obec za podjezdem pod železnicí ve směru na Vinary, dlouho kritizovali. Hlavně se jim
nelíbilo, že by pod podjezdem
měla projíždět nákladní auta
z budované dálnice a zároveň
procházet chodci. Chodník
pod podjezdem je totiž pouze
z jedné strany a je velmi úzký.
Stavební dělníci k chodníku v podjezdu proto umístili
betonové zábrany, které vytvářejí pro pěší bezpečnou
zónu. Nákladní auta ze stavby

NOVÁ AUTOBUSOVÁ zastávka začne v Lýskách fungovat
Foto: Ingrid Lounová
v první polovině příštího roku.

podjezdem nejezdí a dopravní
značka navíc omezuje vjezd
do podjezdu pouze v jednom
jízdním pruhu.
Nová autobusová zastávka
i s přístřeškem by měla vzniknout na hlavní silnici ve směru
na Lipník, kde je už nyní záliv pro vjezd autobusu. „Záliv
ale budeme muset stavebně
upravit, aby odpovídal potřebným normám. Naproti zastávky, u objektu pneuservisu, vznikne točna, kde se bude
autobus otáčet a pokračovat
v jízdě do Vinar,“ informo-

val Miloslav Dohnal, vedoucí
správy majetku přerovského
magistrátu. Místním se plány
na novou zastávku zamlouvají. „Já sice jezdím autobusem
minimálně, spíše se pohybuji
na kole, ale pro děti to bude
určitě bezpečnější. Nebudou
muset přecházet frekventovanou silnici,“ zmínil Antonín
Mikula z Lýsek. Kvůli stavbě
točny už magistrátní úředníci
vstoupili do jednání se soukromými vlastníky pozemků
a je zadaná i projektová příprava na její realizaci.
(ilo)

z místních částí 9
V Žeravicích
se opravuje chodník
a autobusový záliv
Před úřadovnou v místní části
Žeravice probíhá oprava chodníku. Stavební dělníci v úseku
80 metrů vymění betonovou
dlažbu za zámkovou. Ve stejné
ulici Na Návsi se také opravuje
autobusový záliv. „Rekonstruujeme propadlou plochu silnice.
V rámci přestavby vybudujeme
také novou uliční vpusť pro odvod dešťové vody a místo pro
přecházení vozovky,“ informoval Zdeněk Dostál z přerovského
magistrátu. Stavební práce budou dokončeny v druhé půli listopadu. Oprava chodníku a silnice přijde na 620 tisíc korun. (ilo)

Svoz bioodpadu končí
Svoz bioodpadu v listopadu
na zimní období končí, znovu
bude zahájený na konci března. „Uvažujeme také o rozšíření
kompostárny, mezi lidmi je
o kompost zájem a my jsme
schopni ho produkovat větší
množství,“ informoval Bohumír
Střelec, jednatel Technických
služeb města Přerova. Obyvatelé Přerova mají možnost odvézt
si z areálu skládky v Žeravicích
300 kg kvalitního kompostu,
zaplatí jen manipulační poplatek
za přesívání, což je 150 korun. (ilo)
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NOVÁ
PRODEJNA
OKEN A DVEŘÍ
V PŘEROVĚ
PKS okna a.s.
Polní (naproti OBI)
750 02 Přerov
724 015 319
e-mail: prerov@pks.cz

www.pksokna.cz
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Zmizelá místa v Přerově: Cukrovar
 Pole na Hané bývala v minulosti oseta cukrovou řepou a s podzimem se rozjížděla výroba bílého zlata
hned v několika moravských cukrovarech. Jeden z nich se nacházel také v Přerově v místech, kde je dnes
podnik Kazeto a obchodní centrum Tesco na Velkých Novosadech.
V 19. století patřilo území ohraničené ulicí Velké Novosady,
Kojetínská, železniční dráhou
a řekou Bečvou majitelům přerovského panství a nazývalo se
Petržalka. „Roku 1859 odkoupil
Petržalku od hraběte Magnise
Alfred Skene spolu s bratrem
Augustem. Vystavěli zde cukrovar, který zpracovával cukrovou řepu z polností bývalého
přerovského panství a také se
zde přečišťoval cukr z cukrovaru v Doloplazech, který Skenové
rovněž vlastnili,“ uvedl ředitel
okresního archivu v Přerově
Jiří Lapáček. Přerovský cukrovar byl prvním na Moravě,
ve kterém se šťáva z řepy lisovala dostředivými stroji. V roce
1867 původní objekt rozšířili
výstavbou druhého cukrovaru a v roce 1894 v areálu vybudovali konírny a jízdárnu, jejíž
pozůstatky (kruhový objekt) se
dnes nacházejí na rohu křižovatky Kojetínská – Velké Novosady. Součástí stavebních plánů,
které prováděl stavitel Victor
Prokop z Prahy, byl i obytný
dům pro úředníky cukrovaru.
„V 80. letech 19. století pracovalo v cukrovaru bratří Skene
na 400 dělníků. V kampani v letech 1911–1912 závod produkoval
138 350 metrických centů cukru. Bylo to nejvíce ze všech cukrovarů v okolí kromě cukrovaru
v Kojetíně a v Chropyni,“ zmínil
historik Lapáček. Cukr z Přerova se v předválečných letech
exportoval i do Švýcarska, Turecka, Indie a Japonska.
Ve 20. letech minulého století ale došlo k úpadku cukrovaru. „Akciová raﬁnerie rolnických cukrovarů, dříve bří
Skene, pod vedením Jana Vaci,
se angažovala v riskantních
transakcích, které skončily
35milionovými dluhy,“ upřes-

POHLED NA AREÁL cukrovaru v Přerově z 2. poloviny 19. století.
nil Lapáček. V roce 1927 byla
výroba v cukrovaru zastavena
a během let 1928–1929 došlo
k rozprodeji celého areálu. Část
pozemků s objekty nejblíže
k železniční trati koupil v roce
1928 továrník Karel Zejda.
Jeho ﬁ rma získala státem registrovanou značku KAZETO
(KArel ZEjda TOvárna) na výrobu cestovních kufrů. Další
část industriálního komplexu
získalo Hospodářské družstvo
a stolařství Dvořáček, později
továrna na nábytek F. Zapadlo, kde po válce vzniklo učňovské středisko energetiky.
Vznikla tu také ﬁ rma Belka – akciová továrna, jejímž
předchůdcem byla v letech
1922–1931 ﬁ rma Kopřiva v Bartošově ulici č. 8. Další pozemky se stavbami získal Alois Beneš, který sem převedl v roce

1929 z Kojetína podnikatelství
staveb. V bývalé obytné budově pro úředníky pak v letech
1933–1935 působila nově založená ﬁ rma Optikotechna.
Zejda tovární budovy přestavoval a rozšiřoval pro potřeby
velkovýroby kufrů a cestovních potřeb, včetně zajištění
vlastní výroby polotovarů pro
ﬁnální výrobky, zejména vulkánfíbru, nýtů, kufrových
zámků, laků a podobně.
Po roce 1945 byla ﬁ rma Aloise Beneše znárodněna, provoz
převzal tehdejší národní podnik Moravostav. Stejný osud
potkal o tři roky později také
Kazeto, které se stalo národním podnikem a pokračovalo
ve výrobě kufrů, v nové hale
se vyráběla i lepenka. Podnik
Kazeto byl po roce 1989 v restituci vrácen dědicům ﬁ rmy

Legiovlak ukáže
život legionářů
Muzeum legionářské historie objíždí
po kolejích Českou republiku. Legiovlak
je replikou legionářského vojenského
ešatlonu z let 1918-1920, ve kterém se legionáři přesouvali během bojů s bolševiky po Transsibiřské magistrále.
Do Přerova zavítá v pátek 7. listopadu a zdrží se tu až do neděle 13. listopadu.
Ve třinácti vozech si návštěvníci expozice
budou moci prohlédnout věrné repliky vybavení vlaku, legionáře v dobových stejnokrojích, historické fotograﬁe a další exponáty.Expozice je přístupná zdarma. (red)

OBJEKT KONÍREN na Velkých Novosadech před demolicí.

– Karlu Zejdovi mladšímu.
V roce 2005 byl po zbourání řady objektů v části areálu
otevřen hypermarket Tesco.
Dnes je vlajkovou lodí této dříve průmyslové zóny jen ﬁ rma
Kazeto.
(ilo)

kdo byl Alfred Skene
Narodil se 16. května 1815 v belgickém průmyslovém městě Verviers.
V roce 1830 se rodina přestěhovala
do Brna a mladý Skene založil roku
1847 velkou továrnu na sukna
v Alexovicích u Ivančic. V Brně byl
činným členem obchodní a živnostenské komory, jejím místopředsedou, v letech 1864–1866 zastával
post brněnského starosty. V roce
1861 byl zvolen do zemského sněmu
a z toho do říšské rady. V roce
1866 se přestěhoval do Vídně,
stal se významným vojenským
dodavatelem, v roce 1870 postavil
u Vídně továrnu na vojenskou
výzbroj. Postupně převedl všechny své obchody do Přerova. Zde
byl členem městské rady, zasedal v okresním školním výboru.
Na školství věnoval několik tisíc
jako jistinu, z jejíchž úroků byly
chudým žákům pořizovány školní
potřeby. Obdobně ﬁnancoval stravování chudé mládeže a poskytoval
stipendia pro studenty z nemajetných rodin. Za své zásluhy byl
v roce 1898 jmenován čestným
občanem Přerova. Alfred Skene
zemřel 17. ledna 1917, pohřbu se
zúčastnilo mnoho Přerovanů.
Pochován byl v rodinné hrobce
v Pavlovicích.
Zdroj: Státní okresní archiv v Přerově
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Ornitologové
zvou na exkurzi
 Pozorování ptáků u tovačovských rybníků

aktuálně z Přerova 11

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VOK V LISTOPADU 2016
Újezdec Větrná u úřadu
Újezdec Větrná v zat.
Újezdec malé hřiště
Újezdec Pod Dubíčky
Újezdec Nová čtvrť
Újezdec začátek
Újezdec Široká
Újezdec U Studýnky
Újezdec Hlavní - Spojovací
Vinary u garáží
Vinary Pod Zahradami
Vinary Mezilesí I
Henčlov Sokolů

11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
8. 11.
8. 11.
8. 11.
2. 11.

Henčlov křiž. Hliník, Nová

2. 11.

Žeravice Lapač

15. a 18. 11.

Henčlov Zakladatelů (u býv. školy) 2. 11.

Žeravice Suchý potok

Výmyslov

Žeravice Na Návsi

Žeravice Pod Lesem

2. 11.
15. a 18. 11.

15. 11.
18. 11.

Žeravice Pod Lapačem

15. a 18. 11.

INZERCE

Foto: Jiří Šafránek

Chcete vyrazit do podzimní přírody a dozvědět se více
o ptačím světě? V tom případě si nenechejte ujít exkurzi,
která se koná poslední listopadovou sobotu v Tovačově.
Odjezd linkového autobusu je
v 10 hodin z autobusového nádraží v Přerově ze stanoviště
č. 16. Sraz zájemců o exkurzi
je u sádek v Tovačově v 10.50
hodin. „Lidé, kteří dorazí později, se mohou k exkurzi připojit přímo na hrázi rybníka,“
zmínil ornitolog Jiří Šafránek.
Mimo obvyklých druhů ptáků ornitologové věří, že budou k vidění také severské
druhy na tahu do zimovišť.
Za špatného počasí se exkurze
nekoná. Předpokládá se i návštěva štěrkopískovny v Anníně, zvané Donbas. Exkurzi
povedou: Adolf Goebel, mobil:
776 064 743, a Jiří Šafránek,
mobil: 606 324 763.
(ilo)

Vánoční soutěž
pro děti:
Namalujte stromeček
Středisko volného času Atlas a Bios vyhlašuje výtvarnou
soutěž pro děti na téma Vánoční
stromeček s kouzelnou hvězdičkou. Obrázky mohou být
malované nejrůznějšími výtvarnými technikami. Na každé soutěžní práci musí být uvedené jméno dítěte, jeho věk,
adresa a telefonní číslo rodičů.
Uzávěrka soutěže je do 12. prosince, výtvarné práce doručte
na adresu SVČ Atlas, Žižkova 12,
Přerov.
(red)

PõIPRAVTE SVÉ
AUTO NA ZIMU!
VYBÍREJTE Z KOMPLETNÍ NABÍDKY
AUTODÍLĊ A AUTOPõÍSLUŠENSTVÍ

OTEVõELI JSME
U VÁS POBO¢KU
Adresa:
Polní 3258/17, PƷerov
(vedle OBI)
Otevírací doba:
Po – Pá 8.00 – 17.00,
So 8.00 – 13.00

www.autokelly.cz

Tel.: 585 311 042
Inzerce_Prerov_143_195.indd 2

17.10.2016 13:35:55
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Černobílé fotograﬁi se nic nevyrovná, říká Jan Čep
 Fotograﬁe dobového Přerova, snímky přerovských osobností, obrazová dokumentace z listopadu 1989, ale i svědectví ze sportovních klání nebo
jazzových koncertů. Taková bude nadcházející jubilejní výstava k 75. narozeninám přerovského fotografa Jana Čepa v Galerii města Přerova. Vernisáž fotograﬁí a kovaných předmětů z dílny Jiřího Jurdy se uskuteční v Galerii města Přerova na Horním náměstí ve čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin.
Necelé dvě stovky jeho nejlepších záběrů zahrnou autorovu reportážní tvorbu za posledních 40 let. Velkoplošné
fotograﬁe doplní expozice kovaných objektů Jiřího Jurdy
mladšího. „Autor desítek druhů
pohlednic Jan Čep neopomene
na výstavní ploše představit ani
tuto speciﬁckou komoditu, jíž se
nemůže pochlubit každý fotograf,“ uvedla kurátorka výstavy
Lada Galová. Návštěvníci si tak
připomenou zapomenuté i současné pohledy na hrad Helfštýn, Rajnochovice, Rusavu, Tesák, Lázně Teplice nad Bečvou
i spřátelený holandský Cuijk.
Jan Čep se od počátku 90. let
až do současnosti živí výhradně jako fotograf na volné noze.
Spolupracoval s ateliérem Pavla Motana v Lipníku nad Bečvou, s Konicou Jiřího Křižky
a s Milošem Flašarem krátce
provozoval společný fotoateliér v Pivovarské ulici. Navzdory výhodám digitálu, který

Proﬁl

FOTOGRAF Jan Čep objektivem Jaroslava Řihoška.
uznává, trvá na tom, že klasický
kinoﬁlm je stále v něčem nepřekonán. „Klasika byla klasika.
Mrzí mě, že analogová fotka šla
do kytek. A černobílá fotograﬁe,
tak té se už vůbec nic nevyrovná,“ míní. Své snímky vystavoval v bývalé Komuně, v klubu
na Kopaninách i v Městském

domě v Přerově a také v partnerských městech Cuijk a Bardějov.
Výstavu s názvem Fotograf
Jan Čep doplní kované objekty
z umělecké dílny Jiřího Jurdy
mladšího, který bude prezentovat černé řemeslo prostřednictvím přibližně desítky ex-

Jan Čep se narodil 17. srpna 1941
v Čekyni a fotografuje nepřetržitě
prakticky od dětství. „Našlo by se
málo dnů v mém životě, kdy jsem
nemačkal spoušť,“ míní Jan Čep.
Doma měli fotoaparát na klasický kinoﬁlm značky Rodenstock,
přezdívaný „měcháček“. „V roce
1973 jsem si koupil první lepší
foťák – Exaktu,“ loví v paměti fotograf. Po smrti nestora přerovské
fotograﬁe Františka Totha po něm
začal dokumentovat místní fotbal.
„Nakoupil jsem objektivy a hned
první snímek z prvního zápasu
skončil na titulní straně deníku
Sport. To mě neuvěřitelně nakoplo,“
vzpomíná Čep. Později pracoval také
jako přispěvatel Nového Přerovska,
Přerovského echa i Přerovských
listů, deníků Nová Svoboda, Sport
nebo Stadion. Jeho snímky doplnily
i několik místopisných publikací.
ponátů. Jeho otec Jiří Jurda
starší je mj. spoluzakladatelem
mezinárodního kovářského
sympozia Hefaiston.
(red)

Bez psaní si svůj život nedovedu představit, míní Lenka Chalupová
 S železnou pravidelností – už čtvrtým rokem vychází Lence Chalupové vždy ke konci roku v pražském nakladatelství nový román. Letos se
na knižní pulty dostává v pořadí už šestá její kniha. Čtenáři z Přerova se
do děje detektivky s názvem Tyrkysové oko mohou vžít o to intenzivněji
už jen proto, že děj napínavého příběhu se odehrává v našem městě.
Můžete nám nastínit, o čem váš
nejnovější román pojednává?
Je to vlastně příběh o staré rodinných křivdách, které vyplouvají na povrch. Svůj začátek
mají ve třicátých letech minulého století, kdy v Mostní ulici vyráběla své šperky ze zlata a tyrkysu babička hlavních hrdinek.
Ta už sice dávno nežije, ale zanechala za sebou několik tajemství, která se začnou rozplétat
právě v roce 2016. V čase, kdy se
její vnučky dostávají na životní
rozcestí. Jedna se rozvádí, druhá zrovna přivádí na svět neplánované nemanželské dítě. Obě

jsou v těžké situaci a rozhodnou
se prodat vzácnou sochu z tyrkysu po své babičce. Jenže jejich
počínání kdosi sleduje. Někdo,
kdo ví o rodinném tajemství
více. Drobné indicie pak zavedou čtenáře až k tomu, kdo chce
vnučkám ublížit a proč.
Proč tíhnete hlavně k detektivkám, máte ráda tajemno?
Mám ráda krimi jako žánr. Sama
si pak ráda pohrávám s psychologií postav. Vkládám do jejich
příběhů nejrůznější spouštěče
toho, proč se dostávají na scestí. Nehledám pro ně omluvy, jen

INZERCE

TRÁPÍ VÁS EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ
ZÁLEŽITOSTI VAŠÍ FIRMY?
Nabízíme komplexní odborné služby likvidátora obchodních
korporací a družstev včetně poradenství před likvidací a převzetí
odpovědnosti za chod firmy v průběhu likvidace až do výmazu
z obchodního rejstříku.

rene.skypala@zname-reseni.cz nebo
na tel. 728 448 689 a 607 606 912

Největší fuška byla ta poslední. Jsem k sobě stále víc přísná. Nimrám se v detailech,
hledám stále nové motivy, bojím se, ať se neopakuji.

DETEKTIVKA Tyrkysové oko čtenáře
zavede do přerovských reálií. Foto: Hana
Žáčková

se pitvám v jejich životech, povahách, v dětství, v tom, jak je
ovlivnili rodiče, partneři, děti.
To je i případ detektivky Tyrkysové oko. Ke zločinu vedou
nitky, které mají začátek v minulosti hrdinů. Křivdy a ústrky,
nikdy nevyříkané a nevyřčené
pravdy, které mezi lidmi mnohdy celé roky zlověstně leží – to je
to, co je nutí ke mstě.
Dá se říct, která z šestice knih
byla pro vás největším oříškem?

Co rok - to nová kniha. Už se
něco rýsuje pro příští rok?
Už mám téma. Zatím má pracovní název Ptačí žena a měla
by být o samotářce, která se
vášnivě věnuje ornitologii.
Žije s dětmi – a dostane se do
situace, kdy její mateřská láska projde těžkou zkouškou.
Jestli ale knihu vydám příští
rok, to netuším, zatím si ten
příběh jen promítám v hlavě.
Kdy knihy píšete - chodíte do
práce, máte rodinu...
Píšu jen občas večer, někdy
o víkendu, ale ne pravidelně.
Když mám chuť, otevřu notebook a pustím svou fantazii
ven, ať si hraje. Čím víc mě pak
ten příběh pohlcuje, tak mě to
pochopitelně láká a nutí psát.
Píšu moc ráda a bez toho si život
neumím představit.
(ilo)

Pozvánka
Křest knihy: v sobotu 3. prosince v 19 hodin na náměstí T. G. M. v Přerově. Knihu
pokřtí na svém koncertu šansoniérka Irena Kanovská. Lenka Chalupová zase
pokřtí nové CD přerovské zpěvačky.
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Za úspěchem stojí vytrvalost, síla i technika
 Když před sedmi lety vstoupila poprvé s kamarádkami do přerovské loděnice, ani ve snu ji určitě
nenapadlo, že to pro ni bude zlomový okamžik. Že
se veslování stane jejím koníčkem, ve kterém bude
mimořádně úspěšná. Ten největší úspěch sklidila
letos na mistrovství světa, kde v kategorii párová
čtyřka juniorek získala bronzovou medaili. Magdaleně Juzikové se podařilo prosadit ve světě sportu,
ale nezapomíná ani na své studijní povinnosti. Sympatická a skromná přerovská rodačka si pro tento
školní rok dala jediný cíl – složit maturitu na Gymnáziu Jakuba Škody.
Jak dlouho se věnujete veslování?
Asi sedmým rokem. Předtím
jsem také dělala nějaké sporty, ale spíš jen okrajově. Rodiče mě k ničemu nenutili.
Jen chtěli, abych se jako dítě
hýbala. Pak jsem šla na gympl
a kamarádka začala veslovat,
tak jsem se k ní přidala. Zpočátku jsme tam byly čtyři, ale
všechny holky postupně odpadly. Já jsem u veslování vydržela.
Jak často trénujete? Dá se říct,
že jste denně na vodě?
Skoro ano. Trénuji asi šestkrát
týdně, ale záleží i na tom, jestli
mě čeká nějaký závod. Pokud
jde o soustředění, tak trénuji
i dvakrát denně. Je to náročné
především psychicky. Hlavně
vydržet. Trénuju totiž sama,
a tak je těžké se na to někdy
nevykváknout.
Je veslování fyzicky náročné?
Dává vám hodně zabrat?
To říká spousta lidí, ale já bych
to nepřeceňovala. Každý sport
má něco. Já bych třeba nedokázala nic jiného. Třeba hrát
volejbal nebo běhat, to není
vůbec pro mě. Hodně lidí si
myslí, že při veslování dostávají zabrat ruce, ale já bych
řekla, že spíše nohy.
Váš největší úspěch je bronzová medaile na mistrovství světa
v Rotterdamu. Jak na tyto závody vzpomínáte?
Závodily jsme jako párová
čtyřka juniorek. Takže medaili přivezly kromě mě Veronika Uhlová, Anička Šantrůčková a Pavlína Flamíková.
Všechny čtyři jsme na tom
intenzivně pracovaly asi tři
měsíce. V podstatě celé letošní
prázdniny jsem strávila v Pardubicích. Závody se odehrávají
na umělém kanále a přitom já

většinu času trénuji na řece,
v tom je velký rozdíl. Při závodech záleží na mnoha faktorech a stejně tomu tak bylo
i v Nizozemí. Svou roli sehrávají povětrnostní podmínky,
hloubka vody, ale hlavně vytrvalost, síla a technika.
Jak se to dá skloubit se školou?
Máte vůbec čas na jiné koníčky?
Musím říct, že škola mi vychází maximálně vstříc. Můžu
mít například větší absenci
než ostatní spolužáci. Veslování mi zabere nejvíce času,
ale kromě toho ještě navštěvuji výtvarný obor Základní
umělecké školy B. Kozánka.
Vlastně už od první třídy.
Baví mě i četba a ráda trávím
volno s kamarády. Je pravda,
že momentálně to mám tak,
že ráno vstanu, pak je škola,
trénink a v sedm večer se dostávám domů. Připadá mi, že
domů chodím v poslední době
už jen spát. Čas pro sebe si někdy udělám, ale rozhodně ne
k tomu, abych si pustila třeba
nějaký seriál.
Podporuje vás rodina?
To ano. Táta tomu tak propadl,
že sám jezdí také na závody,
přitom v mládí nikdy nevesloval. Máma mě podporuje psychicky. Jsem jim za to vděčná.
Jaké máte plány do budoucna?
Jednoznačně
odmaturovat.
Škola je priorita. Pokud mi
na veslování bude zbývat čas,
tak se ho nevzdám, ale na sílu
nic dělat nehodlám. Mým přáním je studovat chemii v Praze.
Máte nějaký vzor? Třeba právě
ze světa sportu?
To ani ne. Spíš se držím takového kréda. Být lepší než včera.
(dar)

VESLAŘKA Magdalena Juziková (první zleva) přivezla z mistrovství světa juniorek v holandském Rotterdamu bronz. Foto: archiv MJ
INZERCE
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
3. 11. Osek nad Bečvou –Osecký
jez–Lipník, 10 km, vlak 8.17 hod., vede
Szabóová
5. 11. Tesák–Podh. Lhota–Syrákov,
18 km, autobus 7 hod., aut. stanice
č. 18 vede Sedláková
10. 11. Mohelnice–Mírov, 13 km, vlak
8.01, vede Válková
10. 11. Kokory–Olší–Majetín–Brodek,
autobus 8.35 hod., aut. stanice č. 11,
vede Lančová
12. 11. Teplice nad Bečvou–Helfštýn–
Lipník nad Bečvou, 18 km, vlak 8.17
hod., vede Šťávová
19. 11. Hutisko–Jezerné–Velké Karlovice, 17 km, vlak 6.06 hod., vede
Sedláková
24. 11. Radotín–Kamenka–Lipník,
15 km, vlak 7.20 hod., vede Láhnerová
24. 11. Velká Bystřice–Olomouc,
10 km, vlak 9.06 hod., vede Jančová
26. 11. Horní Lideč–Francova
Lhota–Střelná, 13 km, 6.05 hod., vede
Pospíšilová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 11. Břeclav–Pohansko–Lány–
Lanžhot, 13 km, vlak 7.25 hod., vede
Pěček
5. 11. Náměšť na Hané–Hradecký
Dvorek–Terezské údolí–Náměšť
na H., 12 km, vlak 8.03 hod., vede
Bartošík
9. 11. Lipník n. B.–Týn n. B.–Hubert–
Radotín, 12 km, vlak 8.17 hod., vede
Punčochářová
12. 11. Pivín–Skalka–Bedihošť, 10 km,
vlak 9 hod., vede Bartošík
16. 11. Hodonín–Skařiny–Valy–
Mikulčice–Lužice, 14 km, vlak 7.25
hod., vede Pěček
19. 11. Šumperk–Vikýřovice–Prostřední skála–Farský vrch–Sobotín,
17 km, vlak 6.06 hod., vede Punčochářová
23. 11. Krčmaň–Majetín–Brodek,
10 km, bus 8 hod., vede Bartošík
26. 11. Želatovice–Tučín–Nad Podolím–Čechy, 10 km, bus 8 hod., vede
Vaculík
30. 11. Po stopách bitvy v roce
1866 v okolí Přerova, odchod 9 hod.
od hřbitova, vede Punčochářová.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT
1. 11. Schůze, restaurace Pivovar, promítání z akcí, v 19 hod.
12. 11. Horolezecké setkání v Bezuchově, trasa: Pavlovice–Šišma–Bezuchov, v 14 hod., vyhlášení výsledku
běhu na Helfštýn, 16–20 hod. přednášky z expedic do hor, busy do Bezuchova 14:05, 17:20, 19:35 hod.
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19. 11. Za posledním puchýřem,
Lázně Bělohrad, trasy dle propozic
10–50 km

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

Kontakt na tel. 581 250 531
– pokladna muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE

Otevírací doba: Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.; So–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Výstavy:

Akce:

15. 11. Tajemství pravěké osady
v Hlinsku odhalena? Reprezentativní
výstava o jedné z nejvýznamnějších
archeologických lokalit Přerovska.
Rekonstrukce rituálního pohřbu ženy,
obličeje pohřbené ženy, opevněného
sídliště a obydlí z pozdní doby kamenné. Velký výstavní sál přerovského
zámku.
29. 11.–30. 12. Vánoce na zámku,
tradiční vánoční výstava věnovaná
medovému pečivu - perníkům a slavnostnímu odívání od konce
19. století až po současné reprezentativní oblečení
Do 31. 3. 2017 Komenský? Toho už
jsme někde viděli! Výstava představí
tzv. druhý života Jana Amose Komenského s důrazem na běžně dostupné
předměty (pohlednice, známky,
bankovky, odznaky, pamětní medaile,
knihy, výukové školní obrazy, rozvrhy
hod., pamětní listy apod.). V prostorách přerovského zámku.

4. 11. Podzimní zástěrka a bavlněná
taška – výtvarná dílna, tisk na textil,
16–19 hod., v budově ORNIS. Přihlášky na tel. 581 219 910 nebo na kosturova@prerovmuzeum.cz.
4. 11. Mladý zahrádkář. Okresní kolo
vědomostní soutěže pro děti. Od
9 hod. v budově ORNIS, info a přihlášky (do 2. 11.) na www.ornis.cz.
10. 11. Odpoledne u krmítka, hravě
o přikrmování ptáků v zimě, výroba
dřevěného krmítka.
Přihlášky do 8. 11., od 16.30 hod.
v budově ORNIS.
17. 11. Státní svátek. Vstup zdarma.
24. 11. Výsadba stromů ve městě
a následná péče o ně – přednáška.
Marcela Klemensová ze sdružení
Arnika zahájí cyklus přednášek
o městské zeleni, od 17 hod., Korvínský dům.

Akce:
3. 11. Paříž, město umění a romantiků,
přednáška Kamila Lukeše, od 17 hod.
v Korvínském domě
11. 11. Program ke dni válečných
veteránů, den s vlčími máky, zahájení
v 11.11 hod. ceremoniálem na náměstí
Františka Raše za účasti představitelů města, oslavy vyvrcholí
podvečerním koncertem Klasického
dechového tria ve slavnostní síni přerovského zámku.
15. 11. Tajemství pravěké osady
v Hlinsku odhalena? Vernisáž výstavy
od 17 hod. ve slavnostní síni přerovského zámku.
17. 11. Státní svátek. Vstup do stálých
expozic s průvodcem zdarma v 9.30,
11, 13.30 a 15 hod.
27. 11. Vernisáž výstavy Vánoce
na zámku. V prostorách galerie přerovského zámku od 17.45 hod.

Muzejní edukace
pro veřejnost
a zájmové skupiny:
archeologie – „Jak k nám lovci
mamutů přiletěli dymníkem“
„Pohled na pravěkého člověka“ (speciálně pro střední školy)
mineralogie – „Dobrodružná výprava
za lesklými kamínky“
entomologie – „Příběhy ze života
hmyzích kamarádů“
expozice hanáckého kroje – „Lidové
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komenský
Veselé příběhy ze staré školy
Od metličky k rákosce – poučně
žertovné posezení ve školních škamnech a další.

Výukové programy pro školy
a kroužky:
Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Ježkův rok – o životě ježků v průběhu celého roku
Na návštěvě v záchranné stanici –
komentovaná prohlídka ZS
Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@
prerovmuzeum.cz
Ekoporadna – poskytování informací
z oblasti životního prostředí,
po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna, po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@
prerovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS.

HRAD HELFŠTÝN
So–ne 9–16 hod.

MĚSTSKÝ DŮM
3. 11. Caveman, divadelní one man
show – Na obranu pračlověka!, hraje
Jakub Strach. v 19.30 hod.
4. 11. Taneční, kurz P1 v 17.30 hod.
a kurz P2 ve 20 hod.
11. 11. Taneční, kurz P1 v 17.30 hod.
a kurz P2 ve 20 hod.
18. 11. Taneční, kurz P1 v 17.30 hod.
a kurz P2 ve 20 hod.
25. 11. Taneční, kurz P1 v 17.30 hod.
a kurz P2 ve 20 hod.
5. 11. TENKRÁT VE 3, DNES V 8,
taneční večer nejen pro pamětníky
a dříve narozené. Stolová úprava
velkého sálu, od 20 hod. Pokračování v sobotu 19. 11. 2016 ve 20 hod.
s Revoxem a Synkopou.
9. 11. Šlágry mého života, zábavný
hudební pořad špiček TV Šlágr Marcela Zmožka a Máry, v 18 hod.
10. 11. Zvířátka a loupežníci, činoherní
dětský muzikálek na téma pohádek
bratří Grimmů pro děti z MŠ a I. st. ZŠ,
v 8.30 a 10 hod.

12. 11. Společenský večer zdravotně
postižených ALFA HANDICAP, 16–21
hod.
13. 11. Nedělní párty při dechovce,
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská
kapela
27. 11. Nedělní párty při dechovce,
13.30–17.30 hod., hraje skupina MINI
15. 11. Richard Műller s bandem, pořádá Duha klub Dlažka, v 19 hod.
21. 11. Poutníci – koncertní vystoupení známé brněnské skupiny, v 19.30
hod.
24. 11. Vlasta Redl, koncertní recitál
zpívajícího písničkáře s kytarou,
v 19.30 hod.
26. 11. První závěrečná tanečních
kurzů P1+P2, 18–24 hod.
28. 11. Pro tebe cokoliv, novinka Divadla Kalich, skvělá situační komedie
plná zvratů a vtipných dialogů, která
odhalí, co všechno je rodina schopna
udělat pro svého potomka. Hrají:
J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa,
a další, v 19.30 hod.
Předprodej MIC, tel.: 581 587 711

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
1. 11. Využíváme Open source aplikace – přednáška Pavla Cimbálníka,
učebna MěK, od 16 hod.
2. 11. Spojené arabské emiráty:
o princeznách se nemluví – cestopisná přednáška Hany Kopečné, Ministerstvo zemědělství ČR v Přerově,
od 17 hod.
3. 11. Prodej vyřazených knih, suterén
MěK v Přerově, od 8 do 17 hod.
4. 11. – 2. 12. Windows 10 pro začátečníky – počítačový kurz, každý
pátek od 9 do 11 hod. (jen pro přihlášené účastníky)
8. a 22. 10. Videopřednášky zimního
semestru VU3V s názvem Kouzelná
geometrie, učebna MěK v Přerově,
od 10 do 12 hod. a od 13 do 15 hod. (jen
pro přihlášené)
8. 11. Objev svůj klíč – 1. část („Sebeuvědomění“) – prožitkové setkání
s Alenou Řehořovou, učebna MěK,
od 16 hod. (jen pro přihlášené účastníky)
10. 11. Imunitní systém a záření kolem
nás, přednáška P. Kavříka, učebna
MěK, od 17 hod.
15. a 29. 11. Používáme tablet – přednášky P. Cimbálníka, učebna MěK,
od 16 hod.
22. 11. Objev svůj klíč – 2. část
(„Sebeúcta“) – prožitkové setkání
s Alenou Řehořovou, učebna, od
16 hod. (jen pro přihlášené)
28. 11. Kulturní akademie knihovny
na téma Jiří Sumín – zapomenutá
přerovská spisovatelka, učebna MěK,
od 13 hod.
30. 11. Španělsko a Portugalsko –
cestopisná přednáška Jiřího Máry,
Ministerstvo zemědělství ČR v Přerově, od 17 hod.

Akce pro děti:
1. 11. Tvořivá dílna – upírek z papí-
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rových ruliček, půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 14 hod.
3., 10., 24. 11. X-BOX (pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Palackého 1,
od 14 hod.
10. a 24. 11. Klub hráčů (stolní a společenské hry), půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 14 hod.
12. 11. Klub hráčů (stolní a společenské hry), pobočka MěK v Předmostí,
od 9 do 12 hod.
26. 11. Den pro dětskou knihu –
zábavné a kreativní dopoledne
v knihovně pro děti a jejich rodiče,
půjčovna pro děti, Palackého 1,
od 9 do 12 hod.

9. 11. Kavárna pro seniory: Čína –
Libuše Trucálková, od 16 hod.

Keramické hrátky pro děti,
mládež a dospělé.

25. 11. Výroba adventních věnců,
16–19 hod.

14. 11. Finanční gramotnost: Jak
na život?! – Jaroslav Kuboš, 10.15 hod.

Páteční od 15 do 17 hod., sobotní od
8 do 11 hod. Přihlášky předem Atlas.

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

Akce v místních částech:

vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do
10 hod.

1. 11. Tvořivé dílny – halloweenské
tvoření (strašidýlka), Žeravice,
od 16.30 hod.
3. 11. Tvořivé dílny – růže z javorového listí, Kozlovice, od 16 hod.
7. 11. Tvořivé dílny – podzimní dekorace z listí, Lověšice, od 16 hod.
10. 11. Tvořivé dílny – strašidla a dýně
z papíru, Lýsky, od 16.30 hod.
10. 11. Tvořivé dílny – mimoň do sešitu, Čekyně, od 16 hod.
15. 11. Maroko – cestopisná beseda
Heleny Patočkové, Vinary, od 17 hod.
19. 11. Tvořivé dílny – výroba adventních kalendářů, Dluhonice, od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
SONUS, Palackého 17a
7. 11. Péče o plíce – Olga Župková,
10.15 hod.
7. 11. Cvičení paměti, 11.15 hod.
8. 11. Vycházka s trekingovými
holemi: Kostel sv. Máří Magdaleny
v Předmostí, sraz v 10.15 hod. v centru SONUS, Palackého 17a. Předpokládaný návrat 12.30 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA

15. 11. Vycházka s trekingovými
holemi: Brouzdání podzimní krajinou
kolem Přerova, sraz v 10.15 hod.
na centru SONUS. Předpokládaný
návrat 12.30 hod.

Hudboslovení

21. 11. Rukodělná činnost: adventní
věnce, 10.15 hod.

10. 11. Supergroup, klub Teplo, v 19.30
hod.

DIVADELNÍ PODZIM

28. 11. Prevence podzimního nachlazení – Julie Havlíková, 10.15 hod.

15. 11. Richard Muller a Band – To
najlepšie Tour 2016, Městský dům,
v 19 hod.

Zdravotní cvičení s lektorem

23. 11. Luboš Pospíšil a 5P, klub Teplo,
ve 20 hod.

25. 11. Dvanáct rozhněvaných mužů,
Divadlo Radka Brzobohatého, účinkují: Petr Vágner, Petr Oliva, Vojtěch
Hájek, Ernesto Čekan a další, režie:
Hana Gregorová, hotel Jana, začátek
v 19 hod. Předprodej MIC a hotel Jana.

Internet pro seniory vždy v pondělí od 9 do 13 hod. Lektor je přítomen
od 12 do 13 hod.

PC kurz pro začátečníky
– kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy
v pondělí od 13 do 14.30 hod. v centru
SONUS, Palackého 17 a začíná v pondělí 9. 1. 2017. Cena kurzu je 450,- Kč.

PC kurz pro pokročilé
– kurz se skládá z pěti lekcí, vždy
v pondělí od 14.45 do 16.15 hod. v centru SONUS. Začíná v pondělí
9. 1. 2017. Cena kurzu je 400,- Kč.
Přihlášky u M. Krejčířové,
tel. 777 729 521.

6., 13,. 20. a 27. 11. Míček Flíček –
představení začínají vždy
ve 14 a v 16. hodin v Loutkovém divadle Sokola Přerov

4. 11. Žamboši a Duo Juyos Complet,
v 19 hod. Hospoda U Olinka, Lhotka

25. 11. Čundr na Kanárech – Dzherry,
Dlažka, v 19 hod.
26. 11. To nejlepší z Dlažky – klubové
dopoledne Dlažka
26. 11. Pojďte s námi do Afriky –
hravé odpoledne pro děti, mládež
i rodiče s dětmi (hry, soutěže, turnaj
v Ubongu, afro hudba i tanec, afro
maškarní, výtvarka)
ve 14.30–19 hod., Klub Teplo

3. 11. Vyrábíme přání z keramiky,
15.30 hod.

26. 11. Lampionový průvod a ohňostroj, v 17.30 Klub Teplo–maják–klub
Teplo

10. 11. Vyrábíme svícen, 15.30 hod.

26. 11. Jižní Afrika 3D – Tomáš Loun,
v 19 hod. Klub Teplo

24. 11. Glazování, 15.30 hod.

Příroda kolem nás pro děti – fotograﬁcká soutěž, info na webu
Namaluj přírodu, téma savci –
výtvarná soutěž, info na webu

DUHA KLUB RODINKA
11. 11. Uspávání broučků na Laguně,
začátek v 16 hod., na cestu je nutné
vzít si lucerničku (mohou být i lampionky). Zájemci si je mohou vlastnoručně vyrobit ve čtvrtek 10. 11.
v 15.30–18 hod.

19. 11. Vánoční výstava, 15.30 hod.

SETKÁNÍ SENIORŮ PSP

26. 11. Promítání cestovatelských
ﬁlmů, ve 20.30 hod Dlažka
30. 11. Bluesový večer Khalif Wailing
Walter, ve 20 hod. Klub Teploues

9.–10. 11. Slavíci z Přerova, pěvecká
soutěž pro žáky ZŠ a studenty nižších
ročníků víceletých gymnázií

4. 12. Finálový večer XII. ročníku
krásy a elegance s podtitulem Mladý
talent, v 18.30 hod., Městský dům

KERAMIKA ÚJEZDEC

27. 11. Turnaj v Dixitu Dlažka, v 10 hod.

SVČ ATLAS

MISS MODEL

10. 11. Posezení v kavárně Bečva,
začátek v 15 hod., k tanci a poslechu
hraje skupina Casablanca. Pořadatelé
zvou i nečleny odborové organizace,
bývalé zaměstnance PSP.

SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ
Radioamatéři – Cbčkáři i ostatní
zájemci o radiotechniku a výpočetní
techniku se sejdou v sobotu 12. 11.
od 8 do 12 hod. v obou sálech přerovského pivovaru.

PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – listopad 2016

www.bazenprerov.cz

změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára, divoká
řeka, whirpool

částečný
pronájem

ostatní aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna z venku

zavřeno

6.15–7.30; 10–14

6.15–7.30; 10–14

imobilní 11–13

zavřeno

v párech 15–21

Úterý

14–20

6.15–7.30; 9–21

6.15–7.30; 9–20

15–21

ženy 14–21

Středa

18–20

muži 13–21

18–20

18–21

ženy 15–21

Pátek

14–20

6.15–7.30; 9–21

6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–19
6.15–7.30; 9–12; 14–16;
18–20
6.15–7.30; 9–15;
17.30–20.00

18–21

Čtvrtek

6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–21
6.15–7.30; 9–12;
14–16; 18–21

15–21

muži 15–21

Sobota

10–12,30; 13,30–20

10–12,30; 13,30–20

10–12,30; 13.30–20

společná 10–20

Neděle

10–18

10–18

10–18

společná 10–18

Pondělí

imobilní 14–16

imobilní 10–12
aqua aerobic 16–16.45

výjimky (jak se plave v uvedené dny)
čtvrtek 17. 11.

10–20

10–20

10–20

společná 10–20

sobota 5. 11.

13,30–19

13,30–19

13,30–19

společná 10–20

10–15; 16–18

společná 10–18

10-12,30; 13,30-15;
17–19

společná 10–20

neděle 13. 11.

10–15; 16–18

10–15; 16–18

sobota 26. 11.

10-12,30; 13,30-15;
17–19

10-12,30; 13,30-15;
17–19

imobilní 10–12

16
16 kultura/galerie
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Hudboslovení: podzimní stesky zažene skvělá muzika
 Listopad je na Dlažce už popatnácté ve znamení hudby a slova. Po říjnovém jazzu v Přerově
tak hudební příznivci nebudou strádat a mají na výběr hned z několika hudebních lahůdek.
„Listopad je ideální měsíc pro setkávání
lidí. Venku je nevlídno a lidé mají k sobě
tak nějak blíž,“ říká Jaroslav Biolek z Duha
Klubu Dlažka a zároveň odpovídá, co bylo
impulsem vzniku festivalu hudby a slova. Když je důvodem k setkání příjemná
muzika, mohou se listopadové plískanice
rozsvítit dobrou náladou. Hudební žánry
pozvaných muzikantů se během patnácti
ročníků střídaly. „Kromě klasického jazzu jsme měli na našich koncertech vše.
Od blues, přes folk, country, soul, rock až
po cimbálovou muziku,“ doplňuje Jaroslav
Biolek. Častým hostem na listopadových
koncertech bývá třeba Karel Plíhal. „Zpěvačku Radůzu jsme na Dlažce měli ještě
v době, kdy ji téměř nikdo neznal. Další
její koncerty navštívily stovky diváků.
Vůbec prvním naším koncertním hostem
na Hudboslovení byl v roce 2002 Vlasta Třešňák. A těmi nejnavštěvovanějšími
koncerty byly dvojkoncert Hradišťanu
a Dizu Platjese v roce 2002 a koncert Kuře
v hodinkách s Vladimírem Mišíkem, kte-

rý byl v roce 2012,“ vzpomíná Biolek. Letošní ročník slibuje příval skvělé muziky
různých žánrů. „Trouﬂ i jsme si na Richarda Műllera, absolutní špičku slovenské
muziky, vstupenka na jeho koncert je sice
výrazně dražší, ale je to nejlepší slovenský zpěvák a očekáváme velký zážitek. Já
osobně se moc těším i na Supergroup, což
je kapela složená ze samých nej-muzikantů. Nejlepší rockový zpěvák Kamil Střihavka, nejlepší kytarista Michal Pavlíček,
nejlepší baskytarista Vladimír Guma Kulhánek, nejlepší houslista Jan Hrubý, Miloš
Meier coby bubeník a nejskvělejší klávesista Roman Dragoun,“ nastiňuje Biolek.
Hudboslovení doplňují také cestopisná
setkání s promítáním z dalekých zemí
a v minulých ročnících to byla i promítání
ﬁ lmů z festivalu Jeden Svět. Velmi oblíbené, a to hlavně u rodin s dětmi, bývají akce
pro děti, zejména lampionový průvod
k majáku. Letos je naplánovaný na sobotu
26. listopadu, sraz účastníků je před Klubem Teplo na Horním náměstí.
(ilo)

NA KONCERTU kapely Supergroup zazpívá Kamil Střihavka a zahrají špičkoví muzikanti. Foto: archiv Supergroup

Hudboslovení
4. 11. Žamboši a Duo Juyos Complet, v 19 hod.
Hospoda U Olinka, Lhotka
10. 11. Supergroup, klub Teplo, v 19.30 hod.
15. 11. Richard Műller a Band, Městský dům, v 19 hod.
23. 11. Luboš Pospíšil a 5P, klub Teplo, ve 20 hod.
30. 11. Bluesový večer Khalif Wailing Walter,
ve 20 hod. Klub Teplo
(Úplný program na straně 15)

KINO HVĚZDA PŘEROV

Knihkupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, tel. 731 116 622

V době uzávěrky Přerovských listů nebyl listopadový program kina k dispozici.
Bližší informace: www: kinohvezdaprerov.cz. Telefon: 581 331 313. Program
najdete i na stránkách Kulturních a informačních služeb v Přerově.

Od 16. listopadu vystavuje Mezi Světy autorka
Ludmila Kočišová z Hranic. Na svých plátnech
nebo sololitových deskách ráda zobrazuje přírodu i městská zákoutí. Ludmila Kočišová maluje olejovými barvami a mezi její oblíbené motivy
patří především květiny a zátiší, ráda zachycuje
i zvířata. Své malířské dovednosti získávala
postupně od svého otce, později samostudiem
a také na různých kurzech. Vystavovala také v Hranicích a v Novém Jičíně.

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307
Téměř dvě stovky snímků zachycených během
čtyř desetiletí objektivem Jana Čepa budou k vidění
v Galerii města Přerova. Výstava se koná u příležitosti životního jubilea - 75. narozenin přerovského
fotografa. K vidění tak budou fotograﬁe dobového
Přerova, snímky přerovských osobností, obrazová
dokumentace z listopadu 1989, ale i svědectví ze
sportovních klání nebo jazzových koncertů. Výstavu
doplní desítka kovaných předmětů kováře Jiřího
Jurdy mladšího, který navázal na černé řemeslo
svého stejnojmenného otce, spoluzakladatele Hefaistonu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin.

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187
Hned dvě výstavy v Pasáži jsou v letošním oslavovém roce věnovány přerovským tématům.
Výstava Skleněné vzpomínky mohla vzniknout díky skupince nadšenců
z Meopty, kteří v porevolučních časech zachránili část skleněných deskových
negativů z fotoateliéru V. Letfuse. Po náročném restaurování si teď mohou
návštěvníci prohlédnout fotograﬁe z období první poloviny 20. století, které
vznikly ve fotoateliéru naproti Pasáže, ale i jinde v Přerově.
Výstava Sladká dynastie zase připomíná
slavnou rodinu Miloše Suma - statečného
a nevšedního člověka, cukráře, výtvarníka a legionáře. Přerovská cukrárna Sum
existuje v našem městě již 116 let díky
pradědečkovi Františkovi, který přišel
z Litomyšle do Přerova a založil zde stejnojmennou cukrárnu.

Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271
Poutavé a inspirativní obrazy Aleny Šlapákové jsou
od listopadu k vidění v galerii Eso. Malířka se věnuje
volné i užité graﬁce, malbě a textilní tvorbě. Malířčina barevnost je pestrá, ale kultivovaná, oslavuje
přírodu, krásu života a vzájemnou harmonii všech
prvků. Technika litograﬁe se stala podle jejích
vlastních slov velkým dobrodružstvím i duchovním zážitkem. Kresba na kámen,
technika lavírky a netušené možnosti transparentních barevných kombinací jí
učarovaly. K dnešnímu dni má malířka na svém kontě víc než 240 volných graﬁckých listů různých formátů. V posledních letech sahá i po oleji a pokouší se malovat, protože je naplněna pocity, které se jí ne vždy daří zachytit v graﬁce.

Trafačka – krámek pro radost, Na Marku, tel. 608 408 295
Listopadová výstava je věnovaná přerovské výtvarnici Dagmar Mráčkové. Ta
se více než tři desítky let věnuje převážně
textilní tvorbě. Přírodní motivy maluje
na obrazy i hedvábné šály, tvoří hedvábné
šperky a snad nejznámější jsou její textilní
hračky. Sluníčka, medvídci, koníci, panenky,
kočky, psi i maňásci mají své stále místo
v mnoha dětských pokojíčcích. Hračky
a dekorace Dagmar Mráčková sama šije,
štětcem a barvičkami a někdy i krátkým textem jim dodává svůj typický rukopis. Autorka se věnuje i tvorbě artprotisů, což jsou netkané druhy tapiserie.
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