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Hromady sutě a polorozbořené 
domy a rozhořčení Romové. Taková 
je situace ve Škodově ulici. Zastupi-
telům města už došla trpělivost a na 
posledním jednání v pondělí 10. září 
se jednomyslně rozhodli neprodlou-
žit Opeře Bohemia dodatek ke kupní 
smlouvě. 

Společnost, která zchátralou lokalitu 
před pěti lety od města odkoupila, do-
sud své sliby nesplnila a komunikace 
s jejími zástupci vázne, nyní ale přesto 
požádala o odklad zahájení stavby ve 
Škodově ulici do roku 2014. Město se 
proto bude snažit odstoupit od kup-
ní smlouvy a hodlá jít cestou sankcí. 
„ Je tu také předpoklad, že skončíme 

u soudu,“ nastínil možný vývoj ná-
městek primátora Michal Zácha. Jen 
odvoz suti z lokality se odhaduje na 
800 tisíc korun. V lokalitě navíc stá-
le bydlí deset rodin s platnou nájemní 
smlouvou. „Sedm rodin řádně platí ná-
jem. Těm, kteří městu nic nedluží, by-
chom měli zajistit náhradní bydlení,“ 
navrhl zastupitelům Zácha. Zastupite-
lé veřejným hlasováním rozhodli, že 
se o náhradní bydlení tamních Romů 
postarají. Volné byty jsou k dispozici 
v Husově a Kojetínské ulici nebo 
v dalších lokalitách. Skupina Romů, 
která jednání zastupitelů přihlížela, 
jejich rozhodnutí odměnila potles-
kem.  (ILO)

Cyklovyjížď ka

Romové ze Škodovy ulice se ještě před zimou mohou 
odstěhovat, město se rozhodlo nabídnout jim pomocnou ruku 

V pořadí už na třetí cyklovyjížďku vyrazili v sobotu 15. září příznivci zdravého pohybu do ulic města. Start byl u Michalova v Bez-

ručově ulici, peloton  vyjel za doprovodu strážníků na  nenáročnou 17kilometrovou trasu.  Město se tak akcí Přerovem pěšky i na 

kole připojilo k týdnu mobility. (ILO) Foto: Dominik Bachůrek

Likvidace suti ve Škodově ulici se odhaduje na 800 tisíc korun. Foto: Dominik Bachůrek

Revitalizace 
hřbitova bude 
pokračovat
Ještě letos se začne stavět ko-
lumbárium – stavba pro ukládá-
ní pohřebních uren. Ta vznikne 
rekonstrukcí bývalé obřadní síně 
přerovského hřbitova. „Na sta-
vební práce jsme vyhlásili veřej-
nou zakázku. Jejím předmětem je 
kompletní obstarání všech prací 
a služeb. Podle rozpočtu předpo-
kládáme, že kolumbárium vytvo-
říme za čtyři miliony dvě stě tisíc 
korun bez DPH,“ uvedl náměstek 
přerovského primátora Michal 
Zácha. Radní schválili pět staveb-
ních společností, které se soutěže 
o veřejnou zakázku mohou zú-
častnit. 
Stavební práce by měly být dle 
harmonogramu zahájeny 10. lis-
topadu letošního roku a ukončeny 
v červnu příštího roku. (KOM) 
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101letá jubilantka ráda luští sudoku
Krásné 101. narozeniny oslavila   
v pondělí 17. září Ludmila Chytilová 
z Přerova. K narozeninám jí přišla po-
blahopřát také předsedkyně komise pro 
občanské záležitosti Ludmila Tomaní-
ková. Paní Ludmila Chytilová je drži-
telkou Ceny města Přerova – Medaile 
Jana Amose Komenského, získala ji  
v roce 2002 za celoživotní obětavou 
činnost v Tělocvičné jednotě So-
kol. Čilá oslavenkyně čte denní tisk, 
luští křížovky a sudoku, zajímá se  
o dění kolem sebe. „V létě sledova-
la v televizi olympiádu v Londýně. 
Nejraději se dívá na běh,“ prozra-
dila o své tetě Jitka Havrilková.  
A jaký je recept na dlouhověkost? Op-
timistické ladění a pozitivní myšlení, 
to paní Ludmile Chytilové nechybí. 
 (RED)

Ceny města převezme pět 
významných osobností
K desítkám oceněných, 
kteří obdrželi Ceny města 
Přerova, přibude ve 
čtvrtek 25. října dalších 
pět osobností.  Pamětní 
medaile Jana Amose 
Komenského si převezme 
pět osobností, které jsou 
spjaty se životem v  
v Přerově

Za celoživotní reprezentaci města 
v oblasti hudební kultury to bude 
dlouholetý a významný člen Aka-
demik Jazz Bandu Josef Černocký. 
Za udržování lidových tradic Hané 
si ocenění převezme kostymér-
ka folklorního souboru Trávníček 
Věra Jahodová.
Významné sportovce regionu za-
stupuje Pavel Vrba, sám v minulos-
ti aktivní hráč Baníku Havířov, nyní 
úspěšný trenér FC Viktoria Plzeň. 
Také on, který s fotbalem v Přerově 
začínal, převezme ocenění města.
Za přínos na poli optického prů-
myslu převezme medaili Zdeněk 

Lošťák, vynikající odborník na 
úseku vývoje Meopty Přerov. Záro-
veň je dlouholetým středoškolským 
a vysokoškolským pedagogem, 
který vychovává budoucí odborní-
ky-optiky.
Pátým oceněným je dlouholetý 
ředitel Střední školy gastronomie  
a služeb v Přerově Oldřich Ba-
ďura. Po dobu jeho působení ve 

vedení školy studenti dosáhli vy-
nikajících výsledků v  národních  
i mezinárodních soutěžích. 
Předání pamětních medailí se usku-
teční v slavnostní síni přerovské-
ho zámku v 17 hodin. Poté bude 
v Městském domě v 19.30 hodin 
následovat koncert Moravské fil-
harmonie Olomouc k 94. výročí 
vzniku republiky.  (RED)

V loňském roce si Medaile Jana Amose Komenského převzal sportovec Milan 

Svoboda a reportážní fotograf Jiří Vojzola.                     Foto: Archiv

Pozvání přijali i Martina Faltová a Martin 

Lejsek se synem Davidem.   Foto: Jan Čep

101leté  Ludmile Chytilové přišli poblahopřát i zástupci města.  Foto: Jan Čep

Vzpomínková akce 
u T. G. Masaryka
Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu si připomenou 
občané, zástupci města, příslušníci 
armády a dalších organizací v neděli 
28. října u pamětní desky T. G. Ma-
saryka na stejnojmenném náměstí 
v Přerově. Vzpomínkové shromáž-
dění začíná v 10 hodin.  (RED)

Tyršův most se 
představí i v Praze 
Město Přerov se bude prezentovat 
na šestém ročníku mezinárodního 
festivalu současné architektury Ar-
chitecture Week Praha 2012, který 
se uskuteční ve dnech 1. až 28. října 
na Pražském hradě – v Letohrádku 
královny Anny (Belvedér). Téma-
tem letošního ročníku je: Doprava, 
infrastruktura a územní rozvoj států 
V 4 + 2. V souvislosti s tématem 
představí organizátoři návštěvní-
kům nový Tyršův most. Zároveň se 
na výstavě bude Přerov prezentovat 
jako významná křižovatka doprav-
ních cest.  (KOM)

Pozvánka na 
zastupitelstvo
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
na 14. zasedání v pondělí 29. října 
ve 13 hodin ve velkém sále klubu 
Teplo na Horním náměstí v Přero-
vě.   (RED)

Vítání dětí
V sobotu 8. září se v budově 
matriky na Horním náměstí konaly 
obřady vítání dětí. 
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Studenti: Jezděte víc na kole
Kolo je v Přerově 
nejspolehlivějším 
dopravním prostředkem. 

V době dopravní špičky i nejrych-
lejším. A právě třetí cyklojízda  
studentů Gymnázia Jakuba Škody 
měla za úkol přispět k propagaci 
městské cyklistiky.
Mají stejná trička týmu Cyklocity 
a v hlavě plno plánů. Řeč je o stu-
dentech oktávy B ze Škodova gym-
názia. 
„Chtěli jsme v Přerově zavést půjčo-
vání starých kol zdarma. Uvažovali 
jsme, že bychom je barevně natřeli, 
aby se odlišovala od těch ostatních,“ 
svěřil se s odvážným plánem student 
Lukáš Holas. Na zkušenou se byli 
podívat ve Vídni a Londýně, kde má 

městská cyklistika a půjčování kol 
tradici už několik let. 
„V Praze funguje městská půjčovna 
kol. Její majitel nám vysvětlil systém 
zámků a zasvětil nás do údržby kol,“ 
podělil se o další zkušenost student 
Vlastimil Zlámal. Zavést půjčov-
nu městských kol, která funguje ve 
velkých evropských městech, je ale 
během na dlouhou trať. Studenti ok-
távy, kteří v příštím roce maturují, to 
už určitě nestihnou. Loni mezi lidmi 
alespoň uspořádali anketu, v níž se 
vyjádřili, co by si jako cyklisté přáli 
v Přerově změnit. Z ankety vyplynu-
lo, že hlavně lidé z Předmostí volají 
po lepším propojení cyklostezky 
s městem a Přerovanům zase vadí 
„hrbolatost“ cyklostezky u Bečvy, 
kterou způsobují prorůstající kořeny 
stromů.   (ILO)                 

Marek Šindar se na cyklojízdu vydal na 

kole pro handicapované. 

 Foto: Dominik Bachůrek                                                                                            

Cyklostezka z Želatovic do Přero-

va se v příštím roce dočká pokra-

čování až k obchodnímu centru.                                                                 

 Foto: Dominik Bachůrek

Účastníků cyklovyjížďky jsme se ze-
ptali, jak často jezdí v ulicích města 
na kole a co jim v Přerově nejvíce 
schází.

Monika  
Poláchová,  
Želatovice
Já po Přerově na 
kole téměř ne-
jezdím, po městě 

se pohybuji hlavně pěšky. Bydlím 
v Želatovicích a cyklostezka od 
nás vede jen do půlky, druhá část 
schází, takže do školy jezdím autem 
nebo autobusem.

Jan  
Maceček,  
Horní Moštěnice
Teď studuji na 
vysoké škole 
a jsem hodně 

času mimo Přerov, takže v Přerově 
na kole moc nejezdím.

Žaneta  
Dočkalíková, 
Tučín
Pokud není zima, 
tak jsem na kole 
pořád. Za největ-

ší nedostatek cyklostezek považuji 
jejich špatnou propojenost. A nej-
hůř se mi jezdí po Palackého ulici, 
kde není cyklostezka, je tam úzká 
cesta a hustý provoz.

Marek 
Šindar, 
Předmostí
Na kole jezdím 
po Přerově rád. 
Přivítal bych lep-

ší propojení cyklostezek s běžnými 
komunikacemi.

Drahomíra 
Pešatová, 
Přerov
Jízda na kole je 
v Přerově nej-
rychlejším způ-

sobem dopravy. Na kole jezdím i 
do práce, vynechám, jen když  je 
špatné počasí. Přivítala bych cyk-
lostezku do Bochoře, kam jezdím 
ke kamarádce,  je tam velký provoz 
a je to tam nebezpečné. 
(ILO)         Foto: Ingrid Lounová

Největší zlozvyk cyklistů – jízda po 
přechodu a večer bez osvětlení

Stezka povede až do Přerova

Neosvětlený cyklista a jízda po 
chodníku – to jsou nejčastější pro-
hřešky přerovských cyklistů. Od 
začátku roku řešili městští strážníci 
218 přestupků kolařů. Pětaosmdesát 
z nich vyřešili  domluvou, ostatní  
hříšníci museli sáhnout do peněžen-
ky, někteří skončili u přestupkového 
řízení na magistrátu. „Velkým nešva-

rem cyklistů je jízda po přechodu a 
v pěší zóně. Pokud je v dané lokalitě 
cyklostezka, musejí ji kolaři využít, 
jestliže jedou po silnici, dopouštějí 
se také přestupku,“ vysvětluje Mi-
roslav Komínek, zástupce ředitele 
Městské policie v Přerově.  Za běž-
ný přestupek si může cyklista vyko-
ledovat pokutu v rozmezí patnácti 

set až dvou tisíc korun.  Nejčastěji, 
a to v 91 případech, v letošním roce 
strážníci pokutovali za přestupek – 
zákaz vjezdu cyklistům, v 70 přípa-
dech za jízdu po chodníku vybrali 
od hříšníků 13 400 korun a za tmy 
bez osvětlení přistihli muži zákona 
54 cyklistů, ti na pokutách zaplatili 
bezmála 25 tisíc korun.  (ILO) 

Cyklostezka z Želatovic do Přero-
va, která končila v půli kopce, bude 
v příštím roce pokračovat až do Pře-
rova. Zastupitelé odsouhlasili po-
slední výkup pozemku, který celou 
stavbu blokoval. Kdyby přistoupili 
na vyvlastnění pozemku, stavba by 
se kvůli soudním průtahům vlekla 
další roky.
„Mikroregiony nás kritizují, že jsme 
neschopní. Cyklostezka končí na 
katastru Želatovic a její pokračování 
blokuje jediný pozemek,“ vysvětlil 
na zářijovém zastupitelstvu náměstek 

primátora Michal Zácha. Tomu se po 
dlouhých jednáních podařilo dohod-
nout výkup pozemku s poslední maji-
telkou, která stavbu blokovala. Ta ale 
za metr čtvereční ornice žádá 1500 
korun. Zastupitelé po dlouhé diskusi 
na její podmínku kývli. Před časem 
se v místě stala vážná dopravní ne-
hoda cyklistky. Navíc by kvůli oddá-
lení stavby cyklostezky město přišlo  
o možnost získat peníze z dopravní 
infrastruktury. Cyklostezka v délce 
asi 1,2 km přijde i s výkupem pozem-
ků na 10 milionů korun.  (ILO)

ANKETA  



Jazzové pódium Městského domu 
bude patřit světovým  hvězdám
Příznivci jazzové muziky 
nepřijdou ani letos 
zkrátka. Devětadvacátý 
ročník Československého 
jazzového festivalu 
slibuje lákavou podívanou 
s vynikajícími interprety.

Ani špatná finanční situace s niž-
ším rozpočtem – milion 700 tisíc 
korun – se na kvalitě letošního 
ročníku jazzového festivalu nijak 
zvlášť nepodepíše. Posluchači se 
ale budou muset obejít bez do-
provodné hudební scény v pře-

rovském Pivovaru. „Dramaturgic-
ká stránka festivalu je výborná, 
každý si může vybrat podle svého 
zájmu. Hned první večer bych vy-
píchl vynikající  americkou saxo-
fonistku korejského původu Grace 
Kelly. Nedávno vydala  desku, tak 
předpokládám, že v Městském 
domě zazní skladby právě z jejího 
nového alba,“ říká ředitel  Česko-
slovenského jazzového festival 
Rudolf Neuls. Své fanoušky má 
i vynikající kytarista Anthony 
Strong, který se představí spolu 
s Felixem Slováčkem.
Páteční večer bude patřit Josefu 
Fečovi a jeho romským přátelům. 
„Jedná se vlastně o evropskou ka-
pelu – basista je Čech, bubeník 
Maďar, pianista Slovák a skvělý 
harmonikář  je zase Srb,“ vyzdvi-
huje  další kapelu Neuls. Na zá-
věrečný večer se organizátorům 
jazzového svátku podařilo zajistit 
švédského jazzového kytaristu 
Ulfa Wakeniuse.  Vyvrcholením 
třídenního svátku bude soulová 
muzika skvělého pianisty Billa 
Evanse. Večery bude provázet, 
jak už se v Přerově stalo zvykem, 
Aleš Benda.   (ILO) 

Letos se v Přerově představí americký bubeník Al Foster, který je jedním z nejuznávaněj-

ších světových hráčů na bicí nástroje.                                               Foto: KOM
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Program XXIX. ročníku Československého 
jazzového festivalu v Přerově

Čtvrtek 18. října Grace Kelly Quintet USA
 Big Band Felixe Slováčka & Anthony Strong CZ/GB

Pátek 19. října Josef Fečo & Gipsy Friends CZ/ HU/SRB/SK
 Al Foster Quartet USA

Sobota 20. října AMC Trio & Ulf Wakenius SK/S
 Bill Evans Soulgrass USA
 After party – předsálí Městského domu vždy po   
 hlavních koncertech Petr Kroutil & Friends 

 Kampaň sponzoruje Teplo Přerov a. s.

Podepsali smlouvu o přátelství
Partnerskou smlouvu podepsali v so-
botu 15. září zástupci dvou spřátele-
ných měst – českého Přerova a pol-
ského Kedzierzyn-Koźle. Přerov má 
s městem z Opolského vojvodství 

smlouvu od roku 
2007. Podpisem 
náměstka přerov-
ského primátora 
Dušana Hluzína se 
přátelská smlouva 
prodloužila až do 
září roku 2017.
„Účastnili jsme se 
v Polsku šestého 
ročníku rekon-
strukce bitvy u kozelské pevnosti 
z roku 1807. Bojovaly tam více než 
tři stovky mužů v dobových unifor-
mách, z toho polovina vojáků přijela 
na slavnosti z České republiky. A to 
je krásný doklad návaznosti a spolu-
práce obou zemí. Setkání jsme pak  
s primátorem města Tomaszem 

Wantulou za-
vršili podpi-
sem partner-
ské smlouvy. 
Navázali jsme 
tak na přátel-
ské vztahy, 
které udržuje-
me už pět let,“  
uvedl primáto-
rův náměstek  

Dušan Hluzín. Města ovšem nemají 
spolupráci jen na úrovni samospráv. 
Společnou řeč našli například zá-
stupci knihoven obou měst, kteří 
už společně s knihovníky a čtenáři 
zorganizovali několik společných 
projektů, a dokonce i výstavu foto-
grafií.   (KOM)

Rekonstrukce bitvy. Foto archiv

Dne 1. září 2012 
MUDr. Alena Prucková 

převzala odbornou 
gynekologickou 

ambulanci 
MUDr. Běhala.

Péče o stávající 
pacientky bude 

zachována beze změn, 
registrujeme nové 

pacientky.

Adresa: 
Palackého 8, Přerov.

Informace na telefonu: 
581 738 689
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Severská chůze – sport pro všechny 
generace a za každého počasí
Sto dvacet lidí si přišlo 
v sobotu  15. září v rámci 
akce Přerovem pěšky i na 
kole zdravě „zachodit“. 

Chůze je totiž nejpřirozenější lid-
ský pohyb a severská chůze nebo-
li  nordic  walking v sobě  snoubí 
zdravotní i pohybový prvek. Při-
dáme-li k tomu navíc příjemné 
prostředí parku Michalov, nabízí 
se i dokonalé proluftování  orga-
nismu.
Do stanu, kde sportovní lektoři 
zasvěcovali do tajů severské chů-
ze, mířili mladí i ti dříve naroze-
ní. „Nejčastěji se o tuto sportovní 
činnost zajímají lidé ve věku mezi 
čtyřicítkou až šedesátkou. Sever-
ská chůze je v posledních letech 
velmi oblíbená také mezi seniory. 
Doporučují ji i zdravotníci – hole 
totiž odlehčí kloubům a dopomo-
hou k lepší stabilitě,“ vysvětlil 

hlavní poslání chůze se speciální 
oporou těla lektor Ondřej Špalek. 

Když nebyl sníh, běhali 
v ulicích jen s holemi

Vůbec první s chůzí s holemi za-
čali v Norsku. Trénovali tak nor-
ští lyžaři při své letní  přípravě. 
Správně zvolená délka holí je vel-

mi důležitá – ruka s holí by v lokti 
měla svírat pravý úhel nebo mírně 
pod pravým úhlem směrem dolů. 
„Na rozdíl od trekové hole, která je 
pouze oporová, je při chůzi s nor-
dikovou holí důležitá práce ramen 
s mírnou rotací zad. Dochází ke 

křižmochodnému pohybu, což je 
opačná rotace ramen a pánve. Zní 
to složitě, ale je to velmi jednodu-
ché a zvládne to opravdu každý,“ 
objasnila další instruktorka Jaruš-
ka Morávková. Těm, kteří si přišli 
chůzi s holemi vyzkoušet, zkušení 
lektoři nejdříve radí vůbec na hole 
nemyslet a jen se procházet, až po-
tom se zapojují ruce. Severská chů-
ze je velmi dobrým pomocníkem u 
lidí se zdravotním handicapem, ať 
už u nemocí pohybového systému, 
nebo poúrazových stavů. 
„Už jsem si hole koupila a chodí se 
mi s nimi skvěle. Mám zdravotní 
problémy a chůze s holemi hodně 
pomáhá mé nemocné kyčli,“ svěřila 
se Petra Vavřiňáková z Přerova, která 
si procházky s holemi oblíbila a k od-
borníkům se jen přišla poradit, zda 
má tu správnou techniku.      (ILO)

V Přerově si zájemci mohli vypůjčit hole a vyzkoušet dva nenáročné okruhy – 800metro-

vý a 1700metrový úsek.  Foto: Dominik Bachůrek

Přínosy severské chůze

Na stadionu začíná
škola bruslení pro děti
Pro školáky, ale i děti mladší je urče-
na škola bruslení. Kurz, který pove-
dou kvalifikovaní instruktoři, začíná 
23. října a potrvá do 22. listopadu. 
Výukové lekce se budou konat kaž-
dé úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin 
na zimním stadioně v Přerově. Celý 
kurz je rozvržený do deseti hodino-
vých lekcí. Cena kurzu činí 640 Kč 
a 100 korun se platí coby vratná zá-
loha na zapůjčení dresu.
Přihlášky si mohou zájemci vy-
zvednout v recepci hotelu zimního 

stadionu. Uzávěrka přihlášek je 
do 12. října. Kurz je nutné uhra-
dit v hotovosti v recepci hotelu. 
Pro výuku bruslení dítě potřebuje 
vlastní brusle, rukavice a čepici, 
pořadatelé doporučují i přilbu. Pro 
úplné začátečníky jsou k dispozici 
pomocná chodítka.
V případě neúčasti na zaplacené 
škole bruslení se kurzovné ne-
vrací. Kurz se bude konat pouze 
při 60 zaplacených účastnících.                  
 (RED) A1
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V PŘEROVĚ ZEMŘELI ČTYŘI LIDÉ 
NA OTRAVU METYLALKOHOLEM
Ve středu 12. září svolal primátor 
Jiří Lajtoch bezpečnostní radu města 
v reakci na rostoucí počet obětí 
otravy metanolem. Na mimořádné 
schůzi se zástupci magistrátu, měst-
ské a republikové policie, krajské 
hygieny a vedení nemocnice dohod-
li na vzájemné spolupráci při řešení 
preventivních opatření ve vztahu 
k veřejnosti. Do ulic vyrazili strážníci 
s megafony, zástupci živnostenského 
úřadu, sociální pracovníci, aby upo-
zornili občany na nebezpečí hrozící 
při konzumaci jedovatého alkoholu, 
a to zejména v rizikových lokalitách 
města. V následujících dnech se stráž-
níci společně s úředníky zaměřili na 
kontrolu stánkového prodeje lihovin 
s obsahem alkoholu nad 30 %. Od 
pátku 14. září vláda zakázala prodej 
alkoholu s obsahem od 20 %, strážní-
ci i policisté kontrolovali dodržová-
ní tohoto nařízení. Do poloviny září 
v Přerově zemřeli čtyři lidé na otravu 
metylalkoholem. Dva muži ve věku 
45 let a 73 let zemřeli v přerovské 
nemocnici, 21letá žena v ubytovně 
v Oseku nad Bečvou a u 53leté ženy 
z Prosenic, která podlehla otravě, 

výsledky pitvy prokázaly smrtelnou 
dávku metanolu v krvi.  (EDA)

V KAUZE OTRAV: TŘI OBVINĚNÍ
Policie obvinila už třetí osobu z ohro-
žování zdraví závadnými potravina-
mi a jinými produkty z nedbalosti. 
Jedná se o 43letou ženu z Brodku 
u Přerova, u které policisté provedli 
v minulém týdnu domovní prohlíd-
ku. Na základě získaných indicií 
ženu nyní vyšetřují na svobodě. 
O vazbě 43letého muže z Lipníku 
nad Bečvou v pondělí  17. září roz-
hodoval přerovský soud. Nakonec 
dospěl k závěru, že neexistují důvo-
dy k jeho dalšímu zadržování. Muž 
byl podle přerovského samosoudce 
Martina Lýska součástí distribučního 
řetězce, ale nebyl ani na jeho začát-
ku, ani na konci. Naopak u 45letého 
muže rovněž vyšetřovaného na svo-
bodě policie rozšířila stíhání, a to na 
základě prokázané skutečnosti, že 

dodával nebezpečný alkohol ještě do 
další provozovny na Přerovsku. V 
současné době sedí v cele předběž-
ného zadržení a čeká na stanovisko 
státního zástupce. (EDA)

NOVÁ TENISOVÁ HALA MÁ 
PŘÍZNIVCE I ODPŮRCE 
Záměr Tenisového klubu Precheza 
postavit novou tenisovou halu v mís-
tě stávajících kurtů u přerovského 
rybníka se nelíbí obyvatelům okol-
ních domů. Ti proti výstavbě sepsa-
li petici. Naopak tenisté novou halu 
vítají a těší se na důstojné zázemí pro 
trénink i turnaje. Oba tábory lidí se 
setkaly v úterý 11. září na veřejném 
projednávání stavby v Základní škole 
U tenisu. Na shromáždění padaly roz-
dílné názory, každý bojoval za své. 
Obyvatelé okolních domů za klidné 
bydlení a tenisté za lepší podmínky 
pro trénink i turnaje. Nová tenisová 
hala má být jednopodlažní se třemi 
tenisovými kurty a obloukovým za-
střešením. Měla by být necelých tři-
náct metrů vysoká, z toho devět a půl 
metru nad terénem. Součástí má být 
i dvoupodlažní přístavba se zázemím 
pro sportovce. Projekt uvažuje se 
šatnami, místnostmi pro hráče i tre-

néry a prostory pro jejich regeneraci. 
Bude tam mokrá i suchá sauna, spr-
chy, masážní místnost a posilovna. V 
prvním nadzemním podlaží přístavby 
jsou v plánu kanceláře, tenisový klub 
s příležitostnou kuchyní, ale i oprav-
na raket. Stavba, která má vyrůst na 
pozemcích města, má i své slabiny, 
těmi je nedostatek parkovacích míst 
a záplavové území. 
Kdy se začne stavět, zatím není jasné. 
Investor nejdřív musí splnit všechny 
podmínky pro výstavbu a zajistit 
hlavně potřebné peníze.  (GÁJ)

ZASTUPITELÉ SI PROHLÉDLI 
BOCHOŘSKÉ LETIŠTĚ
Přerovští radní a část zastupitelů 
v úterý 18. září navštívili bochoř-
ské letiště, aby se seznámili s jeho 
současným provozem, prohléd-
li si prostory a areál. Hovořilo se 
i o budoucnosti, možnostech roz-
šíření civilního provozu a plánech 
společnosti Regionální letiště Pře-
rov. Ta chce v rámci první etapy 
rekonstrukce letiště přebudovat le-
tištní hangár na provizorní terminál, 
opravit pojížděcí dráhu, stojánky 
a oplocení. Má na to k dispozici 
zhruba 20 milionů korun.  (GÁJ)

Era finanční centrum Přerov, Wilsonova 17
Ať už jste nebo ještě nejste našim klientem, rádi vás uvidíme. 
Navštivte nás už od pondělí 17.září 2012 vyzkoušejte 
naše služby a získejte tyto výhody a dárky:

dárkové poukazy v hodnotě 1.500 Kč za jednoduchý balíček produktů 
   (platí pro prvních 50 nových klientů)

zvýhodněné ERA produkty 
   (např. Era osobní účet  bez poplatku za vedení účtu na šest měsíců)

možnost vyhrát LCD televizor 

Těšíme se na Vás!

Akce platí pouze na novém Era finančním centru Přerov do odvolání.
Bližší informace obdržíte u našich klientských pracovníků.

ERA FINANČNÍ CENTRUM
PŘEROV

Přerov, Wilsonova 17
Pondělí - Pátek: 9 – 12 a 13 - 17

Otevřeli jsme pro Vás

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JSOU OBCHODNÍ ZNAČKY ČSOB
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Boží muka v Lýskách si místní oblíbili
Boží muka v Lýskách 
oslavila své první 
narozeniny. Kapličku, 
kterou nechala před rokem  
v místní části Přerova 
vystavět Přerovanka Marta 
Miková, lidé přijali za svou. 

Místu, kde boží muka stojí, lidé 
odedávna říkali u Panenky Marie. 
V minulosti se tam konaly májové 
pobožnosti a věřící odtud mohli 
dohlédnout až na Svatý Hostýn. 
Teď jim ve výhledu brání vzrostlé 
stromy nedaleké Žebračky. Přes-
to se lokalitě díky novým božím 
mukám vrátila jeho zašlá sláva. 
„Potkávám tu místní s kytičkami 
nebo svíčkami, chvíli se tu zasta-
ví, pomodlí, rozsvítí svíčku. Lidé  
sem chodí hodně, mají to tu rádi,“ 
vypráví Drahomíra Krbcová, která 
kolem božích muk chodí pravidel-
ně na procházky s pejskem. Ta si 
také všimla, že z kapličky zmizel 
obrázek Panny Marie. „Trošku 
jsem se polekala, že ho někdo se-
bral,“ říká žena. Svatý obrázek ale 
potřeboval restaurovat, loupala se 
z něj barva, a tak jej Marta Miko-
vá nechala opravit. Ta se u kap-
ličky, která byla od dětství jejím 
snem, zastaví alespoň jednou týd-
ně. „Mám to tu ráda a těší mě, že 

nejsem sama. Bývají tu živé kytky 
a zapálené svíčky. Před Vánocemi 
sem někdo přinesl malý stromeček. 
To mě mile překvapilo,“ vypráví 
Miková, která se také stará o oko-
lí kapličky, kde sama seče i trávu. 
Letos u božích muk přibyla lavička, 
to aby si místní mohli za pěkného 
počasí posedět a rozjímat.  (ILO)

Alespoň jednou týdně se u kapličky v Lýskách Marta Miková zastaví, uklidí okolí a zapálí svíčku.          Foto: Ingrid Lounová

Inzerce

Předmostí láká na 
stezku lovců mamutů
Po stopách lovců mamutů se letos 
v sobotu 6. října vydají turisté už 
popatnácté. Akci pořádá Základní 
škola J. A. Komenského v Před-
mostí spolu s občanským sdruže-
ním Komenius a Statutárním měs-
tem Přerov. Prezence je od 9 do 
10.30 hod. ve dvoře školy v Před-
mostí. Devítikilometrová trasa 
je nenáročná a zvládnou ji i malé 
děti a senioři. Na jednotlivých sta-
novištích čekají na turisty soutěže 
pro děti i dospělé. Na školním kop-
ci se mohou těšit na voňavý ma-

mutí zákusek a dospělí na žejdlík 
piva. V cíli dostanou vytrvalí lovci 
upomínkové předměty.  (RED)

Letos se po stopách lovců mamutů vydají 

turisté už popatnácté.  Foto: archiv

PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

prof. Bořivoj Šarapatka
kandidát na hejtmana

www.borivoj-sarapatka.cz
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Díky kampani přibylo v Přerově lidí,
kteří přišli darovat krev poprvé
Kampaň na podporu 
dárcovství krve splnila 
svůj účel. Během dvou 
letních měsíců zamířila 
na transfuzní oddělení 
přerovské nemocnice 
stovka lidí, kteří se rozhodli 
darovat nejcennější 
tekutinu vůbec poprvé. 

Celkový počet prvodárců se tak od 
začátku roku do poloviny září zasta-
vil na čísle 280, kampaň přitom po-
kračuje až do 13. října.
Právě prvodárci schází v Přerově 
nejvíce. Díky společné akci nemoc-
nice a Statutárního města Přerova 
Přesvědč dospělé, aby darovali krev 
se podařilo kmenovou základnu dár-
ců omladit. „Věková hranice dárců 

se zvyšuje, obávali jsme se, že nám 
bude chybět mladá generace. Teď 
jsme spokojeni,“ zhodnotila průběh 

posledních dnů na transfuzním od-
dělení lékařka Michaela Černá. Mezi 
prvodárci byl i náměstek primátora 

Dušan Hluzín.  „Ženské od nás z úřa-
du se do toho pustily a já, kdybych 
nešel, musel bych se stydět,“ přiznal 
se Hluzín, který k odběru přišel i se 
svým 19letým synem Filipem. Spo-
lečně s nimi usedlo do křesel trans-
fuzního oddělení i několik úředníků 
přerovského magistrátu. Něchyběl ani 
tajemník úřadu Jiří Bakalík. „Jsem tu 
potřetí. Poprvé mě nastartoval primář 
Repovský, když říkal, že ubývá dár-
ců. Transfuze snáším dobře, daleko 
horší je trhání zubů,“ dodal Bakalík. 
Všichni dárci jsou na transfuzním od-
dělení vítáni i v ostatní dny odběrů. 
„S podzimem se vždy více rozjíždí 
operativa, kdy je zapotřebí více krve. 
Teď je sice situace dobrá, ale ze dne 
na den může být jiná,“ zhodnotila 
situaci lékařka Černá. Často se totiž 
stává, že chybějí krevní konzervy  
s minusovým Rh faktorem.  (ILO)

Mezi prvodárci krve byl také náměstek primátora Dušan Hluzín. Ten se do kampaně 

zapojil i se svým synem Filipem.    Foto Ingrid Lounová

Své fotopostřehy z města můžete posílat na adresu prerovské.listy@seznam.cz

08 AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA

Inzerce

Postřeh z města
Malé zámky na drátěném pletivu Tyr-
šova mostu jsou symbolem zamilova-
ných. Stejně jako v jiných evropských 

městech, kde si mladí lidé na mostech 
zamykají svou lásku, si v Přerově za-
milovaní našli také své místo.   (ILO)

Kandidátka na hejtmanku Marké-
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V ulicích Přerova přibyly 
hnědé kontejnery 
V průběhu září začal 
zkušební tříměsíční provoz 
sběru rostlinného odpadu.

V ulicích města se objevily nové 
kontejnery hnědé barvy, do kterých 
Přerované ukládají rostlinný odpad  – 
od posečené trávy až po nastříhané 
větve keřů a stromů. „Stále častěji 
se nám stávalo, že vedle popelnic 
byl volně uložený rostlinný odpad. 
Vznikaly nám tak černé skládky. 
Proto jsme se ve spolupráci s tech-
nickými službami rozhodli zahájit 
zkušební provoz odděleného sbě-
ru rostlinného odpadu.“ Zkušební 

provoz má Přerovany  postupně 
připravit na ostré zavedení sbě-
ru bioodpadu. Ten začne poté, co 
vedle areálu skládky komunálního 
odpadu vznikne nová kompostárna. 
„V rámci zkušebního sběru jsou po 
Přerově rozmístěny hnědé kontej-
nery, ty jsou v lokalitách, kde jsou 
zahrádky. Ve vybraných místních 
částech jsou velkoobjemové kontej-
nery o objemu 5 m3,“ doplnila Věra 
Špilerová z odboru správy majetku. 
Ta zároveň zdůraznila, že do nádob 
nesmí být odloženy zbytky jídel, 
slupky, skořápky z vajíček a podob-
ně. Zkušební sběr bude ukončen na 
konci listopadu.  (KOM)

stanoviště ul. Na Hrázi - u mlýna 
stanoviště u parčíku Svépomoc II/45 
stanoviště ul. U Strhance (pečovatelský dům) 
stanoviště ul. Máchova – Bezručova – Riedlova 
stanoviště Sadová – Bezručova 
stanoviště ul. Lančíkových (za domem s peč.
službou) 
stanoviště ul. Lančíkových 8 (za hřbitovem) 
stanoviště ul. Gen. Štefánika (u pekárny) 
ulice Macharova (na konci slepé části ulice) 
ulice Wolkerova (na konci slepé části ulice) 
ulice Třebízského (na konci slepé části ulice) 
ulice U Rybníka (u objektu MO ČRS) 
ulice Kosmákova 40 (vlevo od sjezdu k BD) 
ulice Bří Hovůrkových  9 

ulice Bří Hovůrkových  16 
ulice Durychova – u hotelu „Na Jižní“ 
MČ Dluhonice – stanoviště u kulturního domu 
(2 ks kontejnerů) 
MČ Dluhonice – stanoviště u točny (1 ks 
kontejneru) 

Vybraná stanoviště pro velkoobjemové 
kontejnery: 

MČ Předmostí – křižovatka ulic Teličkova – 
Sportovní 
MČ Čekyně – náves 
MČ Žeravice – u sportovního areálu 
MČ Lýsky – stávající stanoviště VOK (začátek obce) 
MČ Penčice – u obchodu 

Seznam vybraných stanovišť pro kontejnery o objemu 1100 litrů: 

Osmek 1. 10.
Bratrská, na konci                    8. 10.
Seifertova, u výstaviště   15. 10.
Svornosti 22. 10.
Blahoslavova, park. u Bečvy 1. 10.
Riedlova, křižovatka 8. a 22. 10.
Za Mlýnem 3 15. 10.
Sokolská, parkoviště 1. a 15. 10.
Sokolská, u domu 2 8. a 22. 10.
V. Dlážka, školní jídelna 1. 10.
Lýsky, K Bráně                           15. 10.
Na Hrázi, za mostkem 8. a 22. 10.
Palackého, za sam. 1. a 15. 10.
tř.17. listopadu, zezadu   8. a 22. 10.
Dluhonice, točna 2. 10.
Dluhonice, u bývalé školy 23. 10.
Dluhonice, u prodejny 9. 10.
Wurmova, za KSZ 16. 10.
Jižní čtvrť, u bývalých jeslí 2. a 16. 10.
Jižní čtvrť I/4 9. a 23. 10.
Šrobárova 13 2. 10.
Kozlovská, parkoviště 9. a 23. 10.
Pod Valy, u parkoviště 16. 10.
Bayerova 2 2. 10.
Svisle za samoobsluhou 9. a 23. 10.
Trávník parkoviště 16. 10.
Trávník u Chemoprojektu      16. 10.
Budovatelů 1 2. a 16. 10.
Budovatelů 5–7 2. 10.
U tenisu parkoviště 9. a 23. 10.
U rybníka u trafa 3. a 17. 10.
Jižní čtvrť, u Barumky 24. 10.
Tyršova, parkoviště 10. 10.
Dvořákova, u Rusalky 3. 10.
Dvořákova, u garáží 10. a 24. 10.
Purkyňova, denní pobyt 17. 10.
B. Němce, za VST 10. a 24. 10.
Optiky, u lékárny 3. 10.
Škodova, u trafa 17. 10.
Pod Skalkou, parkoviště 3. 10.
Olomoucká, u stavebnin 10. 10.
Hranická, u bývalé cihelny 22. 8. a 19. 9.
Hranická, park. u ZŠ 17. a 24. 10.
Kainarova, za Přerovankou 3. a 17. 10.
Vsadsko, parkoviště 10. a 24. 10.

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů – říjen 2012

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte.  Na první tři 
z čtenářů, kteří správně odpovědí 
na otázku, čekají odměny, které 
zašleme poštou na vaši adresu.

Soutěžní otázka zní:

Na kterém místě v Přerově 
najdeme reliéf, který vidíte 
na snímku?

Své odpovědi můžete posílat  
na mail prerovske.listy@seznam.cz

Co můžete vyhrát: 

Na tři čtenáře čekají sady nožů 
od firmy Zepter. Nože Zepter 
jsou vhodné pro všechny druhy 
krájení. Jsou ostré, odolné a er-
gonomicky tvarované, vyrobeny 
z nejkvalitnější nerezové oceli. 

Výherci z minulého čísla: 
Správná odpověď – Výzdoba se nachází na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, jedná se 
o dům s bývalou lékárnou. Společenskou hru Evropa, otázky a odpovědi od firmy Albi, 
kterou věnovalo vydavatelství Mladá fronta, získávají: Radmila Vlčíková z Kozlovic, Šárka 
Mojzíková z Přerova a Marie Huňková z Přerova.

Inzerce
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O Z N Á M E N Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Primátor města Přerova podle § 27 zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu v: 

Základní škola
Za Mlýnem 1
volební okrsek č. 1
Bajákova
Mikuláškova
Seifertova
U Výstaviště
chatová oblast Laguny

Základní škola
Za Mlýnem 1
volební okrsek č. 2
Bezručova
Brabansko
Kopaniny
Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za Mlýnem

Základní škola
Za Mlýnem 1
volební okrsek č. 3
Křivá
Lužní
Malá Dlážka
Michalov
Osmek
U Žebračky
chatová oblast Lužní

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 4
Velká Dlážka – sudá čísla

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 5
Sokolská

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 6
Svépomoc II
Svépomoc IV
Velká Dlážka – lichá čísla

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 7
Dluhonská
Fügnerova
Jilemnického
Malá Tratidla
Mervartova
Na Hrázi
Na Svépomoc
Skopalova
Svépomoc I

Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast Rybníky
chatová oblast Triangl

Mateřská škola
Píšťalka
Na Odpoledni 16
volební okrsek č. 8
Na Odpoledni
nábř. Dr. Edvarda Beneše

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 9
Kosmákova
Kozlovská

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 10
Bayerova
Pod Valy
Šrobárova
Žerotínovo nám.

Vysoká škola
logistiky o. p. s.
Palackého 25
volební okrsek č. 11
Horní náměstí
Jateční
Jiráskova
Kainarova
Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec
U Bečvy
Wilsonova

Soukromá střední
odborná škola
živnostenská
Palackého 19
volební okrsek č. 12
Blahoslavova
Bratrská

Obchodní akademie
a Jazyková škola
Bartošova 24
volební okrsek č. 13
Bartošova

Boženy Němcové
Č. Drahlovského
Dr. Skaláka

Obchodní akademie
a Jazyková škola
Bartošova 24
volební okrsek č. 14
Cukrovarská
Kojetínská
nábř. Protifašistických
bojovníků
Tovačovská
Velké Novosady

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 15
Hranická

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 16
Janáčkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teličkova
Tyršova
U Dráhy
Zahradní

Základní škola 
a Mateřská škola
Pod Skalkou 11
Předmostí
volební okrsek č. 17
Dr. Milady Horákové
Olomoucká
Pod Skalkou 17–21
Prostějovská
1. května
Tylova
U Pošty
Žernava

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 18
Pod Skalkou 1–15
Pod Skalkou 2–28

Kulturní dům
Náves 38, Dluhonice
volební okrsek č. 19
Přerov, část Přerov V-Dluhonice

budova MMPr
Jabloňová 6, Čekyně
volební okrsek č. 20
Přerov, část Přerov VII-Čekyně

budova MMPr
Zakladatelů 9, Henčlov
volební okrsek č. 21
Přerov, část Přerov VIII-Henčlov a 
ulice Výmyslov

budova MMPr
U Silnice 18, Lýsky
volební okrsek č. 22
Přerov, část Přerov IX-Lýsky

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 23
Hanácká
Kočíře
Kovářská
Na Kopci
U Trati

Dům zahrádkářů
Vinařská 7, Vinary
volební okrsek č. 24
Přerov, část Přerov XI-Vinary

budova MMPr
Na Návsi 40, Žeravice
volební okrsek č. 25
a ulice Krátká Přerov,
Přerov, část Přerov XII-Žeravice

budova MMPr
Rohová 1, Penčice
volební okrsek č. 26
Přerov, část Přerov XIII-Penčice

Gymnázium
Jakuba Škody
Komenského 29
volební okrsek č. 27
Čechova
Havlíčkova
Husova
nám. Svobody
Škodova

Vysoká škola
logistiky o. p. s.
Palackého 25
volební okrsek č. 28
Jaselská
Komenského
nám. Přerovského povstání
Smetanova
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Šířava
Wurmova

Gymnázium 
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
Denisova 3
volební okrsek č. 29
Denisova
Jungmannova
Kramářova
Nádražní
nám. Fr. Rasche
Sušilova
Tovární

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 30
Interbrigadistů
Tománkova
Ztracená

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 31
Jasínkova
R. Stokláskové
Svisle

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 32 
tř. 17. listopadu

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 33
Příční
Trávník – lichá čísla
U Rybníka

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 34

Malá Trávnická
Trávník – sudá čísla

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 35
Budovatelů

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 36
Dvořákova – sudá čísla
Dvořákova 1–35
Vsadsko

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 37
Dvořákova 37–73

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 38
U Tenisu

Sdružení 
MOST K ŽIVOTU
Bohuslava Němce 4
volební okrsek č. 39
Kabelíkova
Purkyňova
Slaměníkova

Mateřská škola
Dvořákova 23
volební okrsek č. 40
tř. Gen. Janouška
Vaňkova
Dvořákova 75 – nemocnice
chatová oblast U Sv. Jakuba

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 41
Jana Jiskry z Brandýsa
Jána Nálepky
Klivarova

Otakara Jaroše
Prokopa Holého
Sokolovská
Por. Vodičky
Želatovská 1–19
Želatovská 2–22
Žižkova

Mateřská škola 
Optiky 14
volební okrsek č. 42
Bohuslava Němce – lichá čísla 
Optiky

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 43
Bohuslava Němce – sudá čísla
Želatovská 21–39
Želatovská 24–38

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 44
Alšova
Kouřílkova
Neumannova
Petřivalského
Pod Hvězdárnou

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 45
Bří Hovůrkových

Gymnázium 
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
Gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 46
9. května 
Gen. Štefánika
K Moštěnici
Macharova
Na Loučkách
Nerudova
Sumínova

Třebízského
Wolkerova

Mateřská škola
Lešetín
Lešetínská 5
volební okrsek č. 47
Čsl. letců 
Durychova
Gen. Rakovčíka
Hostýnská
Jižní čtvrť I
Lančíkových
Lešetínská
Partyzánská
U Hřbitova

Gymnázium 
Jana Blahoslava
a Střední pedagogická škola  
Gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 48
Jižní čtvrť II
Jižní čtvrť III
Jižní čtvrť IV

budova MMPr
Mírová 18, Lověšice
volební okrsek č. 49
Přerov, 
část Přerov III – Lověšice

budova MMPr
Grymovská 47
Kozlovice
volební okrsek č. 50
Přerov,
část Přerov IV – Kozlovice

budova MMPr
Větrná 3, Újezdec
volební okrsek č. 51
Přerov,
část Přerov VI – Újezdec
kromě ulice K Moštěnici

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb 

volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Po obdržení úřední obálky, příp. 
i hlasovacích lístků vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.
V tomto prostoru vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku, který vkládá 

do úřední obálky, může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše  
u 4 kandidátů vyznačit, kterému  
z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlaso-
vacího lístku vliv.  Po úpravě hla-
sovacího lístku jej volič vloží do 
úřední obálky a po opuštění prosto-
ru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží úřední obálku s hlasova-

cím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.
6. K zajištění pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování jsou pokyny 
předsedy okrskové volební komise 
závazné pro všechny přítomné.

V Přerově dne 20. 9. 2012

Ing. Jiří Lajtoch, v. r.
primátor města
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Základní informace o podmínkách hlasování ve volbách do  
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů vyhlásil prezident České republiky ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb., budou se konat ve dnech 
12. a 13. 10. 2012.
V Přerově se konají volby jen do Zastupitelstva Olomouckého kraje.
V pátek 12. 10. 2012 se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných ve dnech 12. – 13. 10. 2012 v místě svého trvalého 
pobytu (statutárním městě Přerově), může požádat o vydání voličského průkazu.  Voličský průkaz ho opravňuje hlasovat v jakémkoli volebním okrsku 
na území Olomouckého kraje.
O vydání voličského průkazu může volič požádat:
 • osobně na Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, ohlašovně pobytu, do okamžiku uzavření stálého seznamu (16.00 hod. dne 10. 10. 2012). 
  Na vyvolávacím zařízení zvolit službu „Trvalý pobyt, změna trvalého pobytu“.
  O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
 • nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (16.00 hod. dne 5. 10. 2012) do podatelny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34.
  Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
  Podání v elektronické podobě musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky.
Magistrát města Přerova, ohlašovna pobytu, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Hlasovací lístky

Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9. 10. 2012), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti.
Krajský úřad Olomouckého kraje zaregistroval 18 „volebních stran“, každá má svůj vlastní hlasovací lístek.

V Přerově bude hlasovací lístky voličům doručovat Česká pošta s. p.
Hlasovací lístky se doručují na adresu trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, předáním rodinným příslušníkům apod. 
Pokud se volič na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, nemá domovní schránku apod., nebudou mu doručeny. 

Jak hlasovat

Volič v Přerově hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu patří. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. 
Občanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, dopíše okrsková volební komise do 
výpisu ze stálého seznamu voličů.
Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou úřední obálku (šedé barvy a opatřenou kulatým razítkem). Na žádost mu okrsková 
volební komise vydá i novou sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Zde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku do hlasovací schránky.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem.
Pouze s voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, 
vložit do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 34, přízemí, kanc. č. 14 
nebo na tel. čísle 581 268 460.
Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, potřebuje znát:
 • jeho jméno a příjmení, 
 • adresu, kde ho má navštívit,
 • u panelových domů je dobré sdělit poschodí,
 • případně sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje.
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Kdy volič promarní svůj hlas

– jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopise 
– jestliže do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek
– jestliže do úřední obálky vloží hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné potřebné údaje; zejména pořadové číslo, jméno  
a příjmení kandidátů, číslo a název strany, označení volebního kraje, datum voleb, otisk razítka Krajského úřadu Olomouckého kraje
– jestliže do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků, ať už ve prospěch různých stran, nebo tutéž stranu
– hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
– odevzdá prázdnou úřední obálku

Seznam zaregistrovaných „volebních stran“

Státní volební komise 28. srpna 2012 vylosovala čísla politických stran (PS), politických hnutí (PH) a koalic (K) pro volby do zastupitelstev krajů, 
které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012.   
Vzhledem k tomu, že ne všechny kandidující subjekty podaly kandidátní listiny ve všech krajích, není číselná řada na hlasovacích lístcích úplná.
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Název politické strany, politického hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny 
byly zaregistrované v Olomouckém kraji                          Vylosované číslo   

Česká pirátská strana 93

Česká strana sociálně demokratická 60

Dělnická strana sociální spravedlnosti 80

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty 
Složení koalice: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová,
                            Strana zelených

87

Komunistická strana Čech a Moravy 43

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 5

Moravané 20

Národní socialisté – levice 21. století 22

NEZÁVISLÁ VOLBA 89

NEZÁVISLÍ 26

Občanská demokratická strana 70

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 65

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8

Strana soukromníků České republiky 16

Strana svobodných občanů 77

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové – ZMĚNA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
Složení koalice: SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové
                            SUVERENITA – STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA

2

TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj
Složení koalice:  TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

42

Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků  
a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MI-
NIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, 
REFERENDA  a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlep-
ším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, 
duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁ-
ŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč 
bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU 
obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL-STRA-
NU vládnoucí (post)komunistické RUSKO-ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich 
likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jež žádá  o volební pod-
poru VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní 
kriminální poměry, jichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak!  
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO 
ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru  
u popravčí káry, jestli se vám zdá naše kandidátka málo dokonalá nebo postrá-
dáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce 
Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského 
bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OT-
ROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! 
Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

TJ SPARTAK
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
3. 10. Hodonín – Červené domky – 
Zbrod – Mutěnické rybníky – Mutěni-
ce búdy, 12 km. Odj. rychlíkem v 7.24 
hod, vede L. Poláková.
6. 10. Staré Město p. S. – Kralický 
Sněžník – Návrší – Staré Město p. Sn., 
24 km (náročné). Odj. rychlíkem v 
6.02 hod., vede V. Wnuk.
10. 10. Lipník n. B. – Helfštýn – Hu-
bert – Radotín, 11 km, Odj. Vlakem 
7.56, návrat aut., vede C. Punčochá-
řová
13. 10. Ruda n. Mor. – Hostice – Na 
Žampachu – Výhled – Ruda n. Mor., 
12 km, odj. Vlakem 7.04, vede V. 
Wnuk
13. 10. Putování slováckými vinohra-
dy v mutěnickém katastru – 14, 10, 7 
km. Start restaurace Pod búdama,star-
tovné se neplatí.
17. 10. Osek n. B. – Veselíčko – Skoky 
– Staměřice, 10 km. Odj. vlakem 7.56 
hod., vede V. Polidorová.
20. 10. Lesnice – Bílý kámen – Rohle 
– Bradlo – Nová Hradečná, 15 km. 
Odj. vlakem 7.04 hod., vede C. Pun-
čochářová.
27. 10. Lipník n. B. – Jezernice – vi-
adukty – Familie – Rybáře – Hranice, 
17 km. Odj. vlakem 7.56 hod., vede 
V. Wnuk.
31. 10. Kostelec u Hol. – Karlovice – 
Zámeček – Pacetluky – Prusinovice – 
Líšná, 14 km.Odj. busem, stan. 14 v 8 
hod., vede V. Vaculík.
3. 11. Hostýn – Grapy – Rusava – 
Žopy – Holešov, 16 km. Odj. rychlí-
kem 7.24 hod., vede V. Wnuk.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608730541
4. 10. Přerov – Lýsky – Přerov, 10 
km, Ž. Zapletalová ,  sraz u tenisu v 
9 hod.
4. 10. Valašské Meziříčí – Bystřička 
přehrada, 14 km, M. Garzina, odj. v 6 
hod.   
6. 10. Branná – Keprník – Šerák - 
Ramzová, 16 km,  Z. Kolařík odj. v 
6.02 hod. 
11. 10. Přerov – Čekyně – Žeravi-
ce – Kokory - Brodek u Přerova, 14 
km,  J.Švec, sraz u mostu Míru v 8.15 
hod.
11. 10. Lešná – Lukov - Tři kameny 
- Tesák, 16 km, Z. Kolařík, odj. 6.41 
hod.
13. 10. Vítkov - Čerměnský mlýn - 
Budišov n.Bud., 18 km, J.Špinar, odj. 
6.25 hod.
13. 10. Pochod slováckým vinohra-
dem, 9 km, J. Švec, odj.7.46 hod. - 
Mutěnice    1 3 . 1 0 .  
Střeň - Lhota nad Moravou – Litovel, 
14 km, H.Šťávová, odj.8.06 hod. 
18. 10. Sv.Kopeček – zelený okruh, 10 
km, Ž. Zapletalová odj. 8.04 hod.
18. 10. Pivín – Skalka - Lázně Skalka 
- ochutnávka pramenů, 15km, Z.Vy-

KLUB TEPLO  

Horní náměstí 9, Přerov
13. 10. v 16 hod. Za krásami Norska 
– cestopisná přednáška po zemi kou-
zelných fjordů a jedinečné kultury, 
vypráví Tom Kubík, vstupné dobro-
volné
27. 10.  v 16 hod. Tulák po hvězdách 
- koncert folkového křesťanského 
písničkáře Pavla Kantora. Zazní pís-
ně z vlastní tvorby, rovněž uslyšíte 
zajímavé životní zkušenosti, vstupné 
dobrovolné.
Informace: 775 789 023

MUZEUM KOMENSKÉHO    

Přerovský zámek 
Otevírací doba: 
Út-Pá 8-17 hod. 
So - Ne 9 – 12 a 13 – 17 hod. 
Stálé expozice: Rekonstrukce his-
torických školních tříd, Jan Amos 
Komenský, Archeologie Přerovska, 
Entomologie, Mineralogie, Národopis 
Hané a Záhoří, Tajemství tónu zvo-
nu,Veduty Přerova a vyhlídka z věže, 
Historie odboje na Přerovsku 1914 - 
1989 
Výstavy: 
do 7. 10. Časy se mění, chuť zůstává. 
140 let Pivovaru Zubr.  
do 4. 11. Helfštýn – unikátní model 
hradu z počátku třicetileté války. His-
torický sál. 
Akce: 
2. 10. v 17.00 Páni z Pernštejna v po-
litice a ekonomice 16. století. Muzejní 
úterek v rámci cyklu Pernštejnský rok. 
Přednáší prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., 
Korvínský dům, Horní nám. 31. 16. a 
17. 10. Helfštýn - historie, rekonstruk-
ce, současnost. Odborný seminář k 
historii hradu Helfštýna se zaměřením 
na problematiku Helfštýna z pohledu 
historie, stavebněhistorického vývo-
je, rekonstrukcí, současného stavu a 
výhledu do budoucna. V programu 
vystoupí odborníci z řad archeologů, 
historiků a památkářů.
19. 10. v 19.00 Od klasiky po rock. 
Koncert ve Slavnostní zámecké síni. 
Účinkuje Corvus quartet a Jiří Šlégl. 
28. 10. Státní svátek - vstup do stálých 
expozic s průvodcem zdarma v 9.30, 
11.00, 13.30 a 15.00. 
Muzejní edukace pro školy a jiné zá-
jmové skupiny 
Animační programy ve stálých expo-
zicích: Expozice archeologie – „Jak 
k nám lovci mamutů přiletěli dymní-
kem“, Expozice mineralogie – „Dob-
rodružná výprava za lesklými kamín-

ky“, Expozice entomologie – „Příběhy 
ze života hmyzích kamarádů“, Expo-
zice hanáckého kroje – „Lidové zvyky 
na Hané“, novinka: Hra na muzeum… 
Jan Amos Komenský. Kontakt: 725 
337 426, Kateřina Tomešková.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevřeno: Po-Pá 8-16 hod. 
So-Ne 9-17 hod. 
Stálé expozice: Ptáci České republiky, 
Ptačí zahrada Františka Gintra. 
Výstavy: 
do 30. 10. Netopýr. Výstava k Mezi-
národnímu roku netopýrů, plná her a 
interaktivních prvků. 
Akce: 
4. 10. Den zvířat - Vaše zvíře doma, 
jaké je? - povídání a poradna veteri-
náře Tomáše Barboříka pro malá zví-
řata. Od 17 hodin v ORNIS. Program 
pro školy: Máme rádi zvířata, aneb 
Umíme se o ně doma starat? Výu-
kový program pro I. stupeň ZŠ – tel.
objednávky 581219910, (8,9,10,11,12 
a13 hodin). Děti se stanou odborníky 
na různá zvířata, která chováme ve 
svých domácnostech. Vstupné 40 Kč 
za žáka. 
6. 10. Ptačí festival - ornitologická 
exkurze s ukázkami vodních, mok-
řadních a rákosinových ptáků, jejich 
hlasy, kroužkování, hry pro děti, bur-
čák. Sraz v 8 hodin u váhovny naproti 
nádraží v Sedleci u Mikulova. 
11. 10. - Přírodovědná přednáška Po-
vídání Lucie Turčokové o pobytu v 
Kanadě. Od 17 hodin v Korvínském 
domě na Horním náměstí. 
12. a 13.10. Oslavy lesa na Flóře - stá-
nek ORNIS se zajímavostmi o ptácích 
v Rudolfově aleji v Olomouci. 12.10. 
8-11.30 hod pro školy, 13.10. 10-16 
hod. pro veřejnost. 
19. a 20. 10. Den stromů - procház-
ka podzimním parkem s vyprávěním 
o zajímavých dřevinách parku. 19.10. 
hodinové přednášky pro školy – do 
17.10. je třeba se objednat na jeden 
z termínů (8,9,10,11,12 a 13 hod.), 
vstupné 15 Kč za žáka, doprovod 
zdarma. V sobotu 20. 10. procházka 
pro veřejnost, odchod od budovy OR-
NIS v 9.30 hodin. 
Polovina října - přednáška Ivana Ho-
ráčka o netopýrech. Doprovodná akce 
k výstavě Netopýr. Od 17 hod v budo-
vě ORNIS, datum bude upřesněno na 
www.ornis.cz. 
28. 10. Státní svátek - celodenní vstup 
zdarma 
Ekoporadna – Po-Pá 8 - 16 hod.  
Výukové programy pro školy a zá-
jmové skupiny: 
Ptáci – vše ze života ptáků, Poslouchej 
jak netopýr - o podivuhodném létají-
cím savci, Stromy -  o stromech parku 
Michalov, Ježkův rok – o životě ježků, 
Živá zahrada – o tom, jaká zvířata žijí 
v našich zahradách. Informace o pro-
gramech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN 
Út - Ne 9-17 hod. 
Výstavy: 
do 30. 10. 30 let Hefaistonu. 
Akce: 
6. 10. 18 – 23 hod. Komentované noč-

MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO  

Každé dopoledne od 9-12 hod., od-
polední herna. Nabízíme kroužky pro 
rodiče i děti. Každé úterý Miniškolka 
- příprava na vstup do MŠ. 

MĚSTSKÝ DŮM   

2.10. v 19.30 hod. - Španělský večer 
aneb Edita Adlerová zpívá CARMEN 
, koncert přední české mezzosopra-
nistky věnovaný Španělsku, jeho 
nezaměnitelné kultuře. Doprovod: 
pětičlenná skupina M. Žáry a skvělá 
tanečnice  amenca - Lola Karpenko 
z  Běloruska. 
5.10. v 17.30 a ve 20 hod. Taneční kurz 
P1, P2, další v pátek 12. 10. /5.lekce/ 
a ve středu 24. 10. /6.lekce/ 
8.10. - v 19.30 hod. OTYLKA – ko-
medie Divadla Pavla Trávníčka. Hrají: 
Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, 
Petr Jablonský, Václav Upír Krejčí 
a další. Původní česká hra z prostředí 
luxusního sanatoria, chytré ženě a ne-
smírné moci peněz. 
10.10.  v 17 a v 19.30 hod. PARTIČ-
KA - zábavný pořad známý z televizní 
obrazovky. Oblíbená šestice R. Gen-
zer, M. Suchánek, I. Chmela, O. So-
kol, D. Danga a M. Čurko.  
14.10. v 13.45 – 18 hod. NEDĚLNÍ 
PÁRTY PŘI DECHOVCE - tradiční 
pokračování nedělních setkání nejen 

při dechovce, tentokrát se skupinou 
MINI. 
16.10.  v 8.30 a v 10 hod. Na kouzel-
ném paloučku - pohádka pro děti MŠ 
a I.st. ZŠ. Loutkoherecká skupina ČT 
Praha představí postavičky známé 
z televize .- tančící slunečnici, kama-
rády žabáky Kvika a Kvaka, myšáka
16.10. - úterý v 19.30 hod. JUMPING 
DRUMS – bubenická show s Ivo Ba-
touškem, předního evropského sou-
boru 
18.-20.10. v 19.30 hod. XXIX. ČES-
KOSLOVENSKÝ JAZZOVÝ FES-
TIVAL – předprodej v MD.
25.10.  v 19.30 hod. Moravská  lhar-
monie Olomouc - slavnostní koncert 
ke státnímu svátku ČR. 
28.10. v 13.45 hod. NEDĚLNÍ PÁR-
TY PŘI DECHOVCE - tradiční po-
kračování nedělních setkání nejen při 
dechovce se Záhorskou kapelou.
29.10.  v 19.30 hodin LÁSKA NA TŘI 
- komedie divadla METRO Praha, 
hrají Světlana Nálepková a Oldřich 
Vízner. Dva cestující ve vlaku a jedi-
né, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro 
luštění křížovek. 

bíralová, odj. 7 hod. vedoucí čeká v 
Pivíně 
18. 10. Nový Hrozenkov – Brodská 
- Hážovické díly – Rožnov, 20 km, J. 
Sedláková, odj. 6 hod. SONE Zlínský
25. 10. Grygov – Chlum – Přestavlky 
– Hradisko - Týn – Grygov, 15 km, 
J.Švec, odj. 8.06 hod.   
 
25. 10. Holešov – Rusava – Bystřice 
pod Hostýnem, 20 km, J. Špinar, odj. 
7.24 hod.
27. 10. Libina – Rabštejn - Nový Ma-
lín, 22 km,  Z. Kolařík, odj. 7.04 hod.
1. 11. Bystřice pod Host.- Slavkov – 
Brusné – Hlinsko, 12 km, M. Garzina, 
odj.6.41 hod
1. 11. Střeň – Litovel, 15 km, Z.Vy-
bíralová, odj.7.04 hod., ved. čeká v 
Olomouci
3. 11. Ostrava – Třebovice – Děhýlov 
- Háj ve Slezsku, 19 km, J.Sedláková, 
odj.6.00 hod.
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SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU    

Centrum Sonus, Palackého, Přerov 
1. 10. Rukodělná činnost: květináče 
zdobené ubrouskovou technikou, v 
10.15 hod. 
8. 10. Biorytmus života – Olga Žup-
ková, v 10.15 hod. 
15. 10. Perla v Atlantiku – Madeira, 
Helena Patočková, v 10.15 hod. 
 22.10. Podzimní nachlazení, vitamí-
ny, bylinky, homeopatika a léky ve 
volném prodeji –   Božena Malinová, 
v 10.15 hod. 
29. 10. Rukodělná činnost: dušičkové 
věnce, v 10.15 hod.  
11. 10. Vycházka s trekingovými ho-
lemi, sraz v 10.20 hod. u centra SO-
NUS. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí. Trekingové hole zapůjčíme. 
Předpokládaný návrat kolem 12.30 hod. 
18. 10. Výlet - Pradědova galerie u 
Halouzků (Jiříkov) a Arboretum Pase-
ka. Sraz u centra SONUS, Palackého 
17, v 10 hod. Předpokládaný návrat 
po 16. hod. Cena 90,- Kč. Přihlásit se 
můžete na tel.: 777 729 521. 
Zdravotní cvičení s lektorem vždy v 
pondělí a čtvrtek od 9 do 10 hod. 
Internet pro seniory vždy v pondělí od 
9 do 13 hod. (od 10 do 12 hod. je k 
dispozici lektor) 
Kavárna pro seniory
17. 10. v 16 hod. Spojené arabské emi-
ráty – vypráví Elena Grambličková. 

TAIČI A ČÍNSKÁ CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ 

Kurz pro začátečníky každé pondělí 
od 17 do 18 hod.v tělocvičně Gym-
názia Jana Blahoslava, v Denisově 
ul. (vchod dvorem z Denisovy ul.) 
Cvičení odstraňuje stres, navozuje 
pocit klidu a pohody, navrací pružnost 
a radost! 

POHOTOVOST LÉKÁREN 

7.10.  Lékárna U Pivovaru, Komen-
ského 42, 588 881 388 
14.10.  Lékárna Media, Jiráskova 20, 
581 209 922 
21.10.  Lékárna Komenského, Ko-
menského 40, 581 215 092 
28.10.  Lékárna ALFA, nám. Přerov-
ského povst., 581 204 419 
4.11.  Lékárna Zlatý zubr, Trávník 
29, 581 209 920 

TÝDEN KNIHOVEN  

Týden knihoven se uskuteční v týdnu 
od 1. do 7. října. Mottem letošního 16. 
ročníku je „Čti, žij zdravě!“. Knihov-
níci se zaměřili na aktivity spojené se 
zdravým životním stylem. Po celou 
dobu trvání Týdne knihoven bude vy-
hlášena čtenářská amnestie. Všichni 
čtenáři, kteří mají v knihovně nevy-
řízené pohledávky, mohou této doby 
využít k vrácení upomínaných knih, 
časopisů a CD. Pokud budou všechny 
v pořádku vráceny, budou jim sankční 
poplatky prominuty. Bližší informace 
na www.knihovnaprerov.cz

DUHA KLUB DLAŽKA PŘEROV 

Jaroslav Biolek  603886644
5.-7. 10. Dědeček Čoko a babička Deli 
- víkend pro rodiče s dětmi
19.-21. 10. El Niňo - tajemství vesmí-
ru - víkend pro děti 
24.-28. 10. Tuka Dlažka - víkend pro 
děti a mládež 
25.-28. 10. Šmoulové jsou zpět - ví-
kend pro děti
Pravidelná kondiční cvičení úterky 
a čtvrtky 19.30 hod. v tělocvičně ZŠ 
Velká Dlážka.
Pravidelné hraní ringa - čtvrtky 16.30 
hod. u Michalova naproti Ornit. stani-
ce. www.dlazka.cz

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

Korvínský dům, Horní náměstí
18. 10. v 16.30 hod. Český Krumlov 
a umění jižních Čech, beseda s Jiřím 
Havlíčkem.

ní prohlídky, nutná rezervace tel. 581 
797 093. 
Více informací: www.prerovmuzeum.cz 
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Inzerce

Městská galerie 
představí rod Pernštejnů 
Archivní prameny o význam-
ném šlechtickém rodu budou 
hlavním lákadlem říjnové vý-
stavy Pernštejnové v Pobeč-
ví, kterou můžete navštívit v 
Galerii města Přerova. Vedle 
fotokopií listin slavného šlech-
tického rodu, který na svém 
štítu nosil znamení zubří hlavy 
s houžví v nozdrách, expozice 
představí staré tisky, publika-
ce o Pernštejnech nebo rozsah 
pernštejnských panství na zá-
kladě dobových map a plánů. 
Galerie města Přerova se tím-
to krokem připojuje k projektu 
Pernštejnský rok, který vyhlá-
sil Národní památkový ústav v 
Praze. 
„Státní okresní archiv Přerov 
uchovává 71 listin z let 1479 až 
1596, které jednotliví přísluš-
níci rodu vydali ve prospěch 
měst a vsí na panstvích, která 
vlastnili v Pobečví. Jednalo 
se o panství Tovačov, Kojetín, 
Přerov, Lipník nad Bečvou, 
Drahotuše a Hranice,“ uvedl 
ředitel Státního okresního ar-
chivu Přerov Jiří Lapáček, kte-
rý je zároveň kurátorem výsta-
vy. Obsah listin je podle jeho 

slov různý. „Některé podávají 
svědectví o výstavbě Přerova, 
především Horního náměstí, 
jiné udělují privilegia různým 
cechům, v některých se obje-
vují informace o hospodářském 
podnikání samotných Pernštej-
nů a jejich podpoře podnikání 
ve městech, např. zakládání 
rybníků, udělování výročních 
trhů, pronajímání mlýnů, pivo-
varu, pravidla šenkování piva 
či vína,“ doplnil Lapáček. 
Na samostatných panelech 
budou představeni někteří vý-
znamní členové rodu – Vilém 
z Pernštejna, Jan zvaný Boha-
tý, Vratislav, Vojtěch či Jan z 
Pernštejna. Doprovodný pro-
gram zahrne komentovanou 
prohlídku s autorem výstavy 
ve čtvrtek 18. října v 17 hodin. 
Expozice bude slavnostně ote-
vřena 4. října v 17.30 hodin a 
potrvá do 1. listopadu.  (LAD)

Přerovská strašidla a Turistický od-
díl mládeže Lišáci zvou děti i do-
spělé na 6. ročník Strašidláckých 
hrátek - populární lampiónový 
pochod za strašidly. Vedle strašidel 
osvědčených je slíbena účast i úplně

nových. Start je v pátek 19.10. v 19  
hod. na Laguně u restaurace Bašta 
u Dokládalů. Na svícení si přineste 
lampióny, baterky by strašidla za-
plašily. Po skončení bude možnost 
si opéct na ohni uzeniny.  (RED)

Beseda 
s divadelníkem 
Na povídání o amatérském divadle 
s Ivo Kolaříkem zve zájemce, kteří 
mají rádi prkna, jež znamenají svět, 
knihkupectví Mezi Světy v Palac-
kého ulici 20 v Přerově. Beseda za-
číná ve čtvrtek 4. října v 17 hodin. 
 (RED)
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16 KINO/GALERIE

V říjnu se v galerii představí přerovská 
rodačka Helena Hurtová. Oleje této 
přední české malířky jsou zastoupeny 
v mnoha evropských galeriích i soukro-
mých sbírkách v Dánsku, Německu, Itá-
lii, Francii, Španělsku nebo Kanadě. Její 
snové pastelové oleje s melancholický-
mi rysy naznačují probíhající drama. 

GALERIE STŘED, KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Expozice Pernštejnové v Pobečví 
představí od 4. října do 1. listopa-
du fotokopie listin slavného rodu, 

staré tisky a rozsah panství Pern-
štejnů na základě dochovaných ar-
chiválií. Více na str. 15

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

V měsíci říjnu vystavuje v 
minigalerii přerovská malířka  
Pavlína Filoušová. Autorka 
představuje hlavně olejomal-
by krajin inspirované výle-
ty do Hostýnských vrchů a Beskyd. 
Zachycuje krajiny v různých ročních 
obdobích, ale nechybí zde ani jarní 

krajiny prostoupené světlem 
a sluncem s jemnou harmonií 
barev. Nebudou chybět ani 
tradiční obrázky kouzelných 
městských zákoutí Přerova 

malované technikou akvarelu, která 
umožňuje věrné zachycení detailů, 
světla a nálady. 

MINIGALERIE ŽEROTÍN Z. H., KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

Veselá keramika Prokopa Veselého 
navodí dobrou náladu. Jeho hrnky 
s kočkami a rybami, psi v pruhova-
ných trikotech a barevné ryby dokazu-
jí, že svět kolem nás není jen černobí-
lý. A Prokop Veselý, který tvoří přímo 
v českém centru keramiky – v Kunštá-
tě, to dobře ví. Sám chtěl být původně 
námořníkem, proto je mu vodní tema-
tika tak velmi blízká.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295

Obrazy Aleny Mazochové, výtvarni-
ce žijící v Kroměříži, jsou malovány 
výhradně technikou pastelu. Výsledné 
vyznění děl osciluje mezi romantic-
kou až lehce nostalgickou náladou. 
Hlavním tématem je krajina ve všech 
ročních obdobích. Tvoří i obrazy kvě-
tinových a věcných zátiší, ty po zmen-
šení používá na různá přání, novoro-
čenky a kalendáře. 

GALERIE ATRAX, KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514

 

Grafička a malířka paní Helena Hurtová vystudovala obor 
propagační grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v 

Uherském Hradišti a v letech 1973-1979 ateliér knižní kultury a 
písma, který na vysoké škole uměleckoprůmyslové vedl profesor 
Milan Hegar. Již za studia patřila k nejlepším studentům. Třikrát 

byla oceněna ateliérovou cenou a za absolventskou práci 
obdržela cenu ministerstva kultury. 

Atmosféru ze studijních let přenesla paní Hurtová  
i do profesionální činnosti. Od počátku se ve svém malířském a 

grafickém projevu věnovala figurativní tvorbě, ve které byl člověk 
vnímán jako herec na scéně života.  

Na rozdíl od jiných autorů věnujících se lidské figuře našla 
autorka svá obsahová sdělení v symbolice Commedia 

dell´arte. Prostřednictvím jejích charakterově určených rolí 
komentuje současný život, lidské charaktery i smysl našich 

činů, které mnohdy konfrontuje s osudovou konečností 
lidského bytí. 

Stylizace jejich figur je osobitá. Námětově a obsahově jsou 
pro autorku charakteristické postavy šašků, mimů, pierotů a 

kolombín, výjevy z cirkusových manéží či karnevalů. V dílech 
je osobitým způsobem zachycen pohyb zmíněných postav. 

Obrazy tak na diváka nepůsobí staticky. Svým způsobem jde 
o analýzu pohybu vytvořenou malířskými prostředky. Autorka 

nejen bravurně zvládá snahu o zachycení pohybu, ale i s 
pohybem úzce související soustředění na studium rovnováhy.  

Pojítkem většiny děl jsoujedinečné výrazy bílou barvou 
zastřených tváří mimů. Tváře jakoby chráněné před nárazy 
zvnějšku, jsou spíše odrazy než příjemci vlastních příběhů, 

vyzařují zvláštní melancholii, tesknou  
a zranitelnou. Nacházejí se v polohách, které jako by neměly nic 

společného s námahou těla při svých náročných pohybových 
kreacích.

Pro vyjádření svých tvůrčích myšlenek využívá autorka hned 
několika technik. V grafice jde především o akvatintu, lept a suchou 
jehlu. U malby často používá temperu, kterou v posledních letech 
nahrazuje výrazově hlubším olejem. Malbu občas kombinuje s 
kresebnými prvky a podkládá ji plasticky působící strukturou.

Helena Hurtová se svému publiku samostatně představila 
na několika desítkách výstav v řadě měst České republiky a 
v Dánsku. Kolektivně vystavovala mimo domácích přehlídek 

především na výstavách grafiky v Itálii, Nizozemí, Finsku, Belgii, 
Dánsku a Německu.

Děkuji vám za vaši pozornost, přeji vám hezký zážitek a 
příjemný zbytek večera.

Pavel Čejka, listopad 2011

Obraz je jevištěm příběhu, jehož začátek divák propásl  
a jehož konec umělec nezná… 

1.–2. 10. v 17.30 hod. Resident 
Evil: Odveta 3D 
1.–2. 10. ve 20.00 hod. Resident 
Evil: Odveta 3D 
3. 10. v 17.30 hod. Resident Evil: 
Odveta 2D 
3. 10. ve 20.00 hod. Faust KLUB 
4. 10. v 19.00 hod. Divadlo Járy 
Cimrmana: České nebe 
přímý přenos – účast diváků v kino-
sále nutná v 18.45 h. 
5.–7. 10. v 17.30 hod. Vrásky z 
lásky 
5.–7. 10. ve 20.00 hod. 96 hodin: 
Odplata 
8.–9. 10. v 17.30 hod. Expendables: 
Postradatelní 2 
8.–9. 10. ve 20.00 hod. Expen-
dables: Postradatelní 2 
7. 10. v 15.30 hod. Madagaskar 3D 
BIJÁSEK 
10. 10. v 17.30 hod. Hoří, má pa-
nenko ARTkino
10. 10. ve 20.00 hod. Hoří, má 
panenko ARTkino
11.–13. 10. v 17.00 hod. Rebelka 3D 
11.–14. 10. ve 20.00 hod. Ve stínu 
14. 10. v 15.30 hod. Rebelka 3D 
BIJÁSEK 
14. 10. v 17.30 hod. Ve stínu 
15.–16. 10. v 17.00 hod. Rebelka 2D 
15.–16. 10. ve 20.00 hod. Bez 
kalhot 
17. 10. v 17.30 hod. Váňa 

17. 10. ve 20.00 hod. 7 dní v Hava-
ně ARTkino 
18.–20. 10. v 17.00 hod. Doba ledo -
vá 4: Země v pohybu 3D 
18.–21. 10. ve 20.00 hod. Paranor-
mal Activity 4 
21. 10. v 17.30 hod. Paranormal 
Activity 4 
22.–23. 10. v 17.30 hod. Sousedská 
hlídka 
22.–23. 10. ve 20.00 hod. Soused-
ská hlídka 
19. 10. ve 22.00 hod. Mezi vlky 
NOČNÍ PROMÍTÁNÍ 
21. 10. v 15.00 hod. Asterix a Obe-
lix ve službách Jejího Veličenstva 
3D BIJÁSEK 
24. 10. v 17.30 hod. Cesta do lesa 
ARTkino 
24. 10. ve 20.00 hod. Cesta do lesa 
ARTkino 
25.–27. 10. v 17.00 hod. Kozí pří-
běh se sýrem 3D 
25.–28. 10. ve 20.00 hod. Druhá 
šance 
28. 10. v 17.30 hod. Druhá šance 
29.–30. 10. v 17.30 hod. Samsara 
29.–30. 10. ve 20.00 hod. Samsara 
28. 10. v 15.30 hod. Kozí příběh se 
sýrem 3D BIJÁSEK 
31. 10. v 17.30 hod. Nedotknutelní 
BIOsenior 
31. 10. ve 20.00 hod. Nedotknutel-
ní BIOsenior 

KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

Inzerce

TIRÁŽ: PŘEROVSKÉ LISTY
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v Přerově a místních částí
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