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Začátek školního roku bude v Základní škole U Tenisu jiný než v předcho-
zích letech. V pondělí 2. září přijdou sice všichni žáci do školy v 8 hodin, 
prvňáčci o hodinu později, ale potom už bude všechno jinak. Vedení školy 
muselo kvůli zateplování školy zvolit jiný scénář.
Na začátku září bude výuka probíhat hlavně v přírodě – v parku Michalově 
nebo ve sportovním areálu v Kozlovicích. Vedení školy také počítá s využi-
tím sportovní haly nebo Střediska volného času Atlas a Bios. V dalších týd-
nech přijde na řadu směnný režim. „Děti z I. stupně se budou učit ve svých 
třídách dopoledne a odpoledne je vystřídají žáci II. stupně. Harmonogram 
prací musíme skloubit se vzdělávacím procesem. Na sociálních zařízeních 
už výměna oken proběhla. Nyní je prioritou výměna oken v jídelně,“ infor-
moval ředitel školy U Tenisu Tomáš Jelínek. Po celou dobu zůstanou družiny 
i školní jídelna v provozu. Pro starší žáky jsou v plánu i výjezdy na týdenní 
sportovně-adaptační pobyty.
Přerovská stavební společnost, která zvítězila ve výběrovém řízení, si sta-
veniště převzala druhý týden v srpnu. Výroba oken ale trvá nejméně čtyři 
týdny. „Výběrové řízení se kvůli odvolání a námitce jiné firmy protáhlo, 
proto začínáme až na konci prázdnin. Přesto do toho jdeme, protože pokud 
chceme čerpat dotaci od státu, musí být škola do konce roku zateplena,“ 
vysvětlil náměstek přerovského primátora Michal Zácha. Výměna oken 
včetně fasády přijde na 18 milionů korun. V listopadu by měla škola zářit 
novou fasádou.  (ILO) 

Měl by se v Přerově spalovat komunální odpad – nebo ne? Toto dilema by 
mělo rozseknout plánované referendum, v němž by Přerované měli dát na-
jevo, jestli ve městě chtějí zařízení pro energetické využití odpadu, nebo 
ne. Na tuto otázku ale nebudou odpovídat letos. 
„I když pracovní skupina původně plánovala, že se referendum uskuteční 
na podzim, nakonec jsme se dohodli, že se bude konat nejdříve až v prvním 
pololetí roku 2014,“ řekl přerovský primátor Jiří Lajtoch. Důvodů a argu-
mentů, proč referendum neuspěchat a nechat ho na příhodnější chvíli, je ně-
kolik.  „Stále nejsou zodpovězeny základní otázky – kde přesně by zařízení 
mělo stát, jaký objem odpadu by mělo zpracovávat, jak by byla vyřešena 
doprava,“ podotkl primátorův náměstek Michal Zácha. 
Za pravdu dal přerovským politikům i olomoucký politolog Pavel Šaradín, 
který byl na jednání pracovní skupiny zastupitelů přizván jako poradce pro 
formulování otázky. „Přerovské referendum by se opravdu nemělo uspě-
chat, dokud se neví například kapacita zařízení, což je zásadní informace 
pro rozhodování. Ještě budeme pracovat na vhodné otázce k referendu,“ 
uvedl Pavel Šaradín. Ten navíc pracovní skupině doporučil, aby se referen-
dum nekonalo zároveň s celostátními volbami – podle něj by mohla místní 
záležitost „zapadnout“ v celostátní problematice. „Referendum by se nám 
i výrazně prodražilo. Při souběhu voleb a referenda totiž nelze mít společ-
nou hlasovací místnost ani společnou volební komisi,“ řekl Jaroslav Sláma 
z přerovského magistrátu.
Bude-li se přerovské referendum konat jen jeden den, zaplatí za něj město 
podle předběžných odhadů zhruba jeden milion korun.  (KOM)

Oprava školy bude probíhat za provozu

Referendum bude asi až v příštím roce

Největší událostí přerovského léta byly Svatovavřinecké hody. Historický průvod 

a kulturní program přilákal do centra města tisíce lidí. Na hlavním pódiu se během 

třídenního svátku vystřídaly asi dvě stovky muzikantů. Na Horním náměstí to díky 

lidovému jarmarku, historickému oblečení prodejců a dobové hudbě kapely Ratus 

Ratus dýchalo středověkou atmosférou nejvíce. „Na jarmarku se sešlo na sedmde-

sát prodejců nejrůznějšího zboží – keramiky, textilu, koření, domácích pochutin, 

perníků a frgálů. Někteří stánkaři přímo před obecenstvem tvořili své výrobky, buď 

tkali, pletli košíky, nebo třeba vyráběli šperky,“ informovala Renata Tšponová ze 

sdružení Anima Historica, které bylo spolupořadatelem hodů v Přerově. Snad nej-

více lidí přihlíželo v sobotu 10. srpna večer historickému průvodu a ohňové show. 

Asi 130 účinkujících v historických kostýmech, včetně královské rodiny, její družiny 

na koních, v doprovodu rytířů a kejklířů se prošlo centrem i následující den. Kdo měl 

odvahu, mohl si na vlastní kůži vyzkoušet i právo útrpné. Pod hradbami zájemcům 

nasazovali palečnici nebo španělskou botu. Foto: Ingrid Lounová    (ILO)

Zastupitelé města Přerova se sejdou k jednání v pondělí 9. září ve 13 hodin 

v sále Klubu Teplo na Horním náměstí. Na programu jednání budou majetko-

právní záležitosti, finanční a školské. Jednání přenáší on-line Televize Přerov, 

sledovat jej můžete i na www.prerov.eu  (RED)

Horní náměstí ožilo



Na zchátralém stavu lávky se pode-
psaly povodně a statik kvůli narušené 
konstrukci povolil její používání jen 
na určitou dobu. Radní už loni vy-
brali nový most, který nahradí ten 
dosavadní. Zelenou dostala předpjatá 
železobetonová konstrukce se závě-
sy, která bude v případě velké vody 
odolnější a bezpečnější. Navrhovaná 
lávka má deklarovanou životnost sto 
let. Nové přemostění přijde městskou 
kasu na 25 milionů korun.  „Zatím 
čekáme na vydání stavebního povole-
ní, potom vypíšeme veřejnou soutěž 
na zakázku od A do Z. To znamená 

od demolice až po výstavbu nové 
lávky,“ informoval náměstek pře-
rovského primátora Michal Zácha.  
Na začátku příštího roku by se měla 
začít stavět lávka nová. „Od března 
do konce července stavební práce 
podle dohody s Povodím Moravy 
ustanou a znovu se bude ve stavební 
činnosti pokračovat až koncem léta,“ 
doplnila Lenka Chalupová, vedoucí 
tiskového oddělení přerovského ma-
gistrátu. Do konce příštího roku bude 
stavba dokončena, její součástí bude 
také nová cyklostezka, která povede 
k Laguně.   (ILO)

Do konce listopadu vznikne pod zre-
konstruovaným Grymovským mos-
tem nová, bezpečná stezka. Ta vy-
řeší problém, na který poukazovali 
cyklisté projíždějící frekventovanou 
cyklostezkou Bečva. „Museli totiž 
nebezpečně přejíždět vozovku, aby 
se pak znovu napojili na cyklostezku 
a mohli pokračovat v cestě,“ vysvětlil 
František Zlámal z přerovského ma-
gistrátu. Stavba přijde zhruba na mi-
lion korun.

„Projekt řeší vybudování lávky pro 
cyklisty  přes  Radslavický  potok 
a stezky pro cyklisty pod opraveným 
Grymovským mostem.  Počítáme 
i s vybudováním nové parkovací plo-
chy, která je tu potřeba,“ uvedl pře-
rovský primátor Jiří Lajtoch. Chystaná 
úprava napomůže plynulosti a návaz-
nosti cyklistické dopravy a odstra-
ní nebezpečné přejíždění a následné 
sjíždění přes silnici, která spojuje obce 
Radslavice a Prosenice.   (KOM)

02 aktuálně z přerova

Vyjádřit svou solidaritu a pomoci lidem na Děčínsku, postiženým červnovou 

povodní, mohou Přerované ještě do 30. září. Statutární město Přerov spolu 

s Přerovským deníkem se rozhodly pomoci občanům z partnerského města 

Děčín, jejichž domy byly poškozeny, a to zřízením veřejné sbírky s názvem 

„Povodně – Děčínsko 2013“. Fyzické i právnické osoby mohou přispět libovol-

nou finanční částkou na bankovní účet číslo 5612452/0800. Hodnotu daru lze 

uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. S žádostí o vydání potvrzení 

se v případě potřeby obracejte na Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky, 

paní Dagmar Bercsényiovou, tel. 581 268 283.

Lávku U Tenisu čeká demolice

Stezka Bečva bude bezpečnější

Šedesát  let  společného  života  si 
na  přerovské matrice  připomněli 
Ludmila a Bohumil Novotní z Přerova. 
Vychovali dvě děti a teď se radují ze 
čtyř vnoučat a tří pravnoučat.
 Oba pocházejí z Vlkoše,  tam se 
také seznámili a svůj svazek v so-
botu 17. srpna završili diamantovou 
svatbou, kterou jim připravily člen-
ky komise pro občanské záležitosti. 
A jaký je recept na pevné manželství? 

„Co nechceš, aby tobě činili druzí, 
nečiň ty jim,“ cituje moudrost, kterou 
se v životě řídila, Ludmila Novotná. 
Jak dále přiznává, někdy sice doma 
bouchly dveře, ale vždy se brzy vše 
v dobré obrátilo. „Vycházíme si vzá-
jemně vstříc a manželka se o mě vzor-
ně stará,“ dodává pan Bohumil. Oba 
spojuje i stejný koníček – a tím je 
zahrada, kterou vlastní už čtyři de-
sítky let.   (ILO)

Svazek potvrdili  
diamantovou svatbou

Blokové čištění města 
 4. 9.  Tř. 17. listopadu (dvůr), Svisle dvůr (za samoobsluhou)
 11. 9.  Pod Hvězdárnou, tř. Generála Janouška
 18. 9.  Kramářova, Fr. Rasche
 25. 9.  Petřivalského, Alšova, K. Kouřilka
 2. 10.  Tománkova, Jasínkova, Interbrigadistů

Po lávce U Tenisu se už v zimě k lagunám a zahrádkám lidé nedostanou. Do konce listopadu ji čeká demolice. 
Koncem příštího roku bude na jejím místě stát nový most. Do té doby budou muset lidé využívat lávku u loděnice.

Recept na 60leté manželství? „Vycházíme si vstříc,“ říkají manželé Novotní. 

 Foto: Jan Čep

Do Přerova se znovu chystají pravi-
coví radikálové. Na sobotu 21. září 
nahlásili na magistrátu konání dal-
šího pochodu. Letos je to už druhá 
akce, radikálové tu byli na 1. máje 
a kvůli jejich mítinku byla odložená 
i prvomájová veselice. Akce se obešla 
bez incidentu. Jaký scénář bude mít 
zářijové setkání ultrapravice, zatím 
nikdo nezná. „Pochod proti krimi-

nalitě, porušování zákonů Policie 
ČR a za práva všech slušných obča-
nů této země nahlásila fyzická oso-
ba, a to na dobu od 15 do 18 hodin. 
Z Masarykova náměstí se má průvod 
vydat do ulic města,“ upřesnil mluv-
čí přerovského magistrátu Bohuslav 
Přidal. Policisté ve spolupráci s ne-
ziskovými organizacemi budou prů-
běh setkání monitorovat.   (ILO)

Do Přerova míří už popáté radikálové 
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Jaké doklady zájemci pro změnu 
dodavatele energií potřebují? 
Musejí mít s sebou kopii smlouvy 
se stávajícím dodavatelem elektrické 
energie či plynu, včetně případných 
dodatků, kopii ročního vyúčtování 
a číslo účtu, ze kterého platí zálohy. 
Pokud nemohou smlouvu najít, mu-
sejí si ji vyžádat u svého dodavatele. 
V říjnu pak proběhne aukce a v listo-
padu už účastníci budou vědět, kolik 
konkrétně ušetří.
Nová smlouva o dodávce energie 
bude podepsána na 2 roky. Co se 
bude dít dál? 
Po roce a půl opět klienty oslovíme, 
zda se chtějí znovu zúčastnit aukce 
a vysoutěžit nejlevnějšího dodava-
tele. Osloví je také nový dodavatel 
s upozorněním na vypršení dvou-
letého období, nabídne jim ceník 
a bude na klientech, jak a pro co se 
rozhodnou. 
Pokud klienti s vámi podepíšou 
smlouvu, nemusí se už starat o žád-
né náležitosti ohledně převodu mě-
řidel? 
Nemusí, to zabezpečí nový doda-
vatel. Plynoměr i elektroměr jsou 
majetkem provozovatele distribuční 
sítě, což je jiný právní subjekt než 
obchodník. 
Jaké dáváte garance, že bude vysou-
těžená cena vždy výhodná?
V průměru dosahujeme 20 až 30 pro-
cent úspory jak u plynu, tak u elektric-
ké energie. V březnu letošního roku 
naše firma uspořádala první e-aukci 
pro občany Říčan – a ta se osvědčila. 
Pro občany bylo dosaženo 30 procent 
úspory u plynu a 16 procent úspory 
u elektrické energie. V dubnové auk-
ci bylo dosaženo 22 procent úspory 
u plynu a 31 procent úspory u elek-
trické energie. Aukce se rozmáhají – 
v současnosti je do tohoto projektu 
zapojeno 102  měst i obcí.

Mohou se obyvatelé účastnit aukce, 
když mají uzavřenou smlouvu na 
dobu určitou – třeba až do listopa-
du roku 2014? 
Pravidlem je, že klientovo odběr-
né místo – například se smlouvou 
o dodávkách elektřiny s platností 
do 30. listopadu 2014 – bude do 
aukce zařazeno ve chvíli, kdy doba 
mezi konáním elektronické auk-
ce a termínem možného zahájení 
odběru elektřiny bude kratší než 
12 měsíců. Termín aukce k tomu-
to odběrnému místu tedy proběh-
ne nejdříve v prosinci roku 2013  
a možný začátek dodávky elektřiny 
je od 1. prosince 2014.
Jaké jsou záruky, že vítězná firma 
udrží dva roky vysoutěženou cenu? 
Nebo – co když firma zkrachuje?  
Zárukou je smlouva. Cena za silovou 
elektřinu a neregulovanou část zem-
ního plynu je ve smlouvě garantová-
na na dva roky. Regulovanou složku 
ceny určuje energetický regulační 
úřad. V případě, že by zkrachoval 
dodavatel, nastupuje automaticky 
dodavatel první instance. Nemůže se 

stát, že by klient zůstal bez proudu 
nebo plynu.
Může klient v konečné fázi odstoupit 
od smlouvy? 
Pokud nabídka nebude pro klien-
ta výhodnější než jeho současná 
cena, smlouvu podepisovat nemusí. 
Jestliže ale zákazník nebude chtít 
uzavřít smlouvu s novým dodava-
telem, i když mu byla vysoutěžena 
lepší cena, je povinen zaplatit naší 
společnosti náhradu. Jde o částku 
ve výši 9 % z hodnoty finančního 
objemu roční spotřeby vybrané ko-
modity za předchozí rok. 
Jinak občané za e-aukci vaší spo-
lečnosti nic nezaplatí? 
Služba je bezplatná. Projekt je pla-
cen z aukčních poplatků vítězným 
dodavatelem z e-aukce. 
Jak je ošetřeno, že za elektřinu sice 
ušetřím, ale dodavatel mi naúčtuje 
skryté poplatky? 
Už ve specifikaci zadání auk-
ce a v pozvánce obchodníkům je 
uvedeno, že svou účastí deklaruje 
neuplatnění žádných skrytých po-
platků.  (kom)

Díky aukci mohou lidé
ušetřit peníze za energie
Lidé z Přerova a okolí dostanou šanci ovlivnit ceny energií, které odebírají do svých 
domácností či firem. Ti, kteří chtějí ušetřit na dodávce plynu či elektrické energie, 
se mohou přihlásit prostřednictvím společnosti eCENTRE do elektronické aukce. Od-
povědi na dotazy včetně přihlášek mohou lidé získat od Martiny Bílkové z eCENTRE 
od 2. do 25. září vždy v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin ve Výstavní síni Pasáž 
v Kratochvílově ulici. 

Uvažujete o změně dodavatele 
energií prostřednictvím společnos-
ti eCentre?

Eva 
Štulířová, 
Přerov
Už jsem o tom 
slyšela a budu 
se určitě zají-
mat dále. Vím, 

že se to vyplatí zejména majitelům 
rodinných domků, dají se tak ušet-
řit nemalé peníze. Protože bydlíme 
v domku, tak o změně dodavatele 
elektřiny a plynu uvažujeme.

Petr 
Cagášek, 
Přerov
Určitě do toho 
jdeme. Mám 
to poznačené 
v diáři, abych 

nezapomněl. Očekávám alespoň 
25procentní úspory.

Zuzana 
Šálková, 
Újezdec
My jsme do-
davatele mě-
nili v loňském 
roce, což by se 

mělo projevit v říjnu při vyúčtování. 
Pokud budeme spokojeni, zůsta-
neme u něj, pokud ne, tak se další 
změně nebráníme.

Vlastimil 
Schönweitz, 
Přerov
Neuvažujeme 
o změně, s do-
d a v a t e l e m 
jsme spokoje-

ní. Bydlíme v bytě a úspora by nebyla 
velká.

Hana 
Skřičková, 
Dluhonice
Četla jsem 
o tom v tisku, 
vím, že se něco 
chystá. Musím 

se o problematiku více zajímat 
a budu o tom uvažovat.

Ptala se a fotografovala  
Ingrid Lounová

ANKETA  

Na dotazy je zájemcům připravena odpovídat Martina Bílková ve Výstavní síni 

Pasáž.
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Předmostí prohlédlo, pomohla
mu investice 80 milionů korun

Nové náměstíčko, dětská hřiště, cyklostezka, parkovací místa a opravené chodníky – 
to je stručný výčet akcí, které se podařilo vybudovat za posledních deset let na nej-
větším přerovském panelovém sídlišti v Předmostí. Letošní, v pořadí už desátá 
etapa regenerace sídliště v Předmostí, se neuskuteční. Městu se nepodařilo získat 
dotaci od státu.

12Přerovských 
zastavení

V panelovém sídlišti v Předmostí 
žije téměř pět tisíc obyvatel. I když 
se jedná o lokalitu světově známou 
svými archeologickými objevy, její 
urbanistické řešení bylo po dlouhá 
léta žalostné a splývalo v panelákové 
šedi. Proces regenerace sídliště začal 
před deseti lety.

největší problém: málo 
parkovacích míst 

„V Předmostí chyběla parkovací 
místa a pro děti hřiště. První etapy 
se proto soustředily právě na tyto 
požadavky,“ uvedl Tomáš Dostal, 
radní  Přerova,  který  v  této  části 
města bydlí dvacet let. Největšímu 
sídlišti scházelo i pomyslné cent-
rum s náměstíčkem – to se nabízelo 
poblíž obchodního bloku u kostela. 
„První etapa přebudování sídliště 
v Předmostí začala v roce 2004. Jejím 
výsledkem byla parkoviště v horní 
části Hranické ulice a dvě nová dět-
ská hřiště U bludného balvanu Pod 
Skalkou a v Hranické ulici,“ dopl-
nil Dostal. Ve druhé etapě vzniklo 
v této části města náměstíčko. První 
etapa za téměř 11 milionů a v pořadí 
pátá za 14,5 milionu korun patřily 
k těm nejnákladnějším. V páté eta-
pě, v roce 2008, se vybudovalo zcela 
nové parkoviště a chodníky v ulici 
Pod Skalkou. „Dosavadních devět 
etap regenerace sídliště v Předmostí 
přišlo na téměř 80 milionů korun, 
z  toho 39,5 milionu byly dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj,“ 

vyčíslil František Zlámal, vedoucí 
oddělení koncepce a rozvoje města 
z přerovského magistrátu. 
Částečně se podařilo vyřešit nejpal-
čivější problém přelidněného sídliště, 
za devět let se v této části města vy-
budovalo 518 stání. „Oproti původ-
nímu počtu parkovacích míst přibylo 
188 nových,“ doplnil Zlámal.

hřiště u Leon centra bude až 
za rok

V letošním roce bylo v plánu nové 
sportovní  hřiště  a  dětský  areál 
v Tyršově ulici poblíž sportovního 

centra Leon. „V projektu je i nový 
mobiliář – lavičky, stojany na kola, 
lanová pyramida pro děti a další her-
ní prvky,“ informoval o 10. etapě 
za více než 11 milionů korun Zlámal. 
Dotaci od státu se ale pro letošní rok 
nepodařilo městu získat.  „Z důvodu 
nedostatku financí se rozhodlo, že 
se 10. etapa neuskuteční. Určitě ale 
bude navržena na rok 2014,“ nastínil 
Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce 
a strategického rozvoje přerovského 
magistrátu. 

Peníze z rozpočtu města, původně 
plánované na 10. etapu v Předmostí, 
se tak použily na opravy místních 
komunikací. Do oprav silnic se už 
investovalo více než 11 milionů. 
„ V současné době probíhá výbě-
rové řízení na opravy silnic v uli-
cích Šířava, Svisle, na Benešově 
nábřeží a v Seifertově, v Bratrské 
a  v  Prostějovské  ulici,“  doplnil 
Tomáš  Dostal. V  plánu  je  také 
oprava silnice a předlažba chodní-
ků v Čekyni.   (ILO

Inzerce A131001388

Inzerce A131004128

Dětské hřiště v Hranické ulici bylo vybudováno hned v 1. etapě v roce 2004.  Foto: Ingrid Lounová
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

 Osmek 2. a 30. 9. 
 Horní náměstí 9. 9. 
 Seifertova u výstaviště 16. 9. 
 Svornosti 23. 9. 
 Na odpoledni u lékárny 2. 9. 
 Blahoslavova park. u Bečvy 30. 9. 
 Riedlova křižovatka 9. a 23. 9. 
 Za mlýnem 3 16. 9. 
 Sokolská parkoviště 2., 16. a 30. 9. 
 Sokolská u domu 28 9. a 23. 9. 
 V. Dlážka školní jídelna 2. a 30. 9. 
 P. Jílemnického u VST 16. 9. 
 Na hrázi za mostkem 9. a 23. 9. 
 Mervartova 9 2. a 16. 9. 
 Palackého za sam. 30. 9. 
 tř. 17. listopadu zezadu 9. a 23. 9. 
 Dluhonice točna 3. 9. 

 Dluhonice u bývalé školy 24. 9. 
 Dluhonice u prodejny 10. 9. 
 Wurmova za KSZ 17. 9. 
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 3. a 17. 9. 
 Jižní čtvrť I/4 10. a 24. 9. 
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům 24. 9. 
 Šrobárova 13 3. 9. 
 Kozlovská parkoviště 10. a 24. 9. 
 Pod valy u parkoviště 17. 9. 
 Bayerova 2 3. 9. 
 Svisle za samoobsluhou 10. a 24. 9. 
 Trávník parkoviště 17. 9. 
 Trávník u Chemoprojektu 17. 9. 
 Budovatelů 1 3. a 17. 9. 
 Budovatelů 5–7 3. 9. 
 U tenisu parkoviště 10. a 24. 9. 
 U rybníka u trafa 4. a 18. 9. 
 Petřivalského parkoviště 25. 9. 
 Tyršova parkoviště 11. 9. 
 Dvořákova u Rusalky 4. 9. 
 Dvořákova u garáží 11. a 25. 9. 
 Purkyňova denní pobyt 18. 9. 
 B. Němce za VST 11. a 25. 9. 
 Optiky u lékárny 4. 9. 
 Husova dvůr 18. 9. 
 Pod skalkou parkoviště 4. 9. 
 Olomoucká u stavebnin 11. 9. 
 Hranická u bývalé cihelny 18. 9. 
 1. května 25. 9. 
 Alšova u stadionu 4. a 18. 9. 
 Pod hvězdárnou parkoviště 11. a 25. 9. 
 Žižkova u kašny 5. 9. 
 Lověšice Drážní 12. 9. 
 Lověšice U sokolovny 19. 9. 
 Vaňkova dvůr 26. 9. 
 Kozlovice začátek obce 5. a 19. 9. 

 Kozlovice náves 12. a 26. 9. 
 Nerudova 33 5. 9. 
 Tománkova u garáží 12. a 26. 9. 
 Wolkerova 15 19. 9. 
 Fr. Rasche u parku 5. a 19. 9. 
 Na loučkách 15 12. a 26. 9. 
 V. Novosady u kostela 5. a 19. 9. 
 Újezdec Větrná 12. 9. 
 Újezdec Nová čtvrť 26. 9. 
 křiž. Teličkova–Sportovní 6. a 20. 9. 
 Popovice U trati 13. 9. 
 Popovice za kapličkou 27. 9. 
 Vinary u garáží 6. 9. 
 Vinary Ve dvoře 13. 9. 
 Vinary Mezilesí II 20. 9. 
 Vinary Za humny u bytovky 27. 9. 

 Penčičky u malého obchodu 20. 9. 
 Henčlov náves 13. 9. 
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 27. 9. 
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 27. 9. 
 Henčlov Zakladatelů  
 (u býv. školy) 13. 9. 

 Výmyslov 27. 9. 
 Penčice V kótě 6. 9. 
 Čekyně k sokolovně 20. 9. 
 Čekyně náves 27. 9. 
 Čekyně Podlesí 6. 9. 
 Čekyně Borošín 13. 9. 
 Lýsky k obchodu 6. 9. 
 Lýsky za mostkem 20. 9. 
 Žeravice Na návsi 13. 9. 
 Žeravice Suchý potok 27. 9. 
 Jasínkova za Priorem 19. 9. 

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

ZO ČZS č.1  u Žebračky křižovatka 17. 9.
ZO ČZS č.2  pod nemocnicí č. 1 11. 9.
ZO ČZS č.2  pod nemocnicí č. 2, 3 10. 9.
ZO ČZS č.2  pod nemocnicí č. 4 10. 9.
ZO ČZS č.2  pod nemocnicí č. 5 10. 9.
ZO ČZS č.16  u Kozlovic č. 1 11. 9.
ZO ČZS č.16  u Kozlovic č. 2 11. 9.
ZO ČZS č.3  naproti ČSAD 17. 9.
ZO ČZS č.3  podél cesty k Lověšicím č. 1 24. 9.
ZO ČZS č.6  podél cesty k Lověšicím č. 2 24. 9.
ZO ČZS č.6  podél cesty k Lověšicím č. 3 24. 9.
ZO ČZS č.6  podél cesty k Lověšicím č. 4 24. 9.
ZO ČZS č.7  podél cesty k Lověšicím č. 5 24. 9.
ZO ČZS č.2, č.3  pod kasárna termín podle počasí (suchá cesta)
ZO ČZS č.7  Alšova u rest. Viktoria 17. 9.
ZOS  za Kabelíkovou ulicí 17. 9.
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Budeme vyrábět energii z odpadu?
V příštím roce budou Přerované s nej-
větší pravděpodobností rozhodovat, 
zda v Přerově bude zařízení pro ener-
getické využití odpadu – ZEVO, nebo 
ne. Aby měli dostatek informací, bu-
deme přinášet informace odborníků 
k této problematice.
V České republice se ročně vypro-
dukuje zhruba 4,5 milionu tun ko-
munálního odpadu a  jeho množ-
ství stále narůstá. Většina odpadu, 
která zůstane po vytřídění jeho vy- 
užitelných a nebezpečných složek, 
doposud končí bez dalšího užitku 
na skládkách. Přestože Plán odpado-
vého hospodářství České republiky 
z roku 2003 předpokládá postupné 
snižování skládkování biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu, 
a to do roku 2013 na 50 % množ-
ství odpadu uloženého v roce 1995 
a do roku 2020 dokonce na 35 %, 
k těmto ukazatelům se rozhodně ne-
přibližujeme. Jenom v Přerově se roč-
ně na skládku uloží okolo 14 tisíc tun, 
což je více než dvojnásobek toho, co 
pro rok 2013 připouští POH ČR, kra-

je i města. Proto připravovaný zákon 
o odpadech, poté co nejsme schop-
ni dostát svým závazkům vůči EU 
a vystavujeme se tak riziku sankcí, 
skládkování neupraveného komunál-
ního odpadu výrazně finančně zne-
výhodní a do 10 let pravděpodobně 
zcela zakáže.

Co dále s odpady, řeší i kraje
V roce 2010 zahájil Olomoucký kraj 
po vzoru některých dalších krajů, 
například v sousedním Rakousku 
či Německu, přípravu integrova-
ného systému nakládání s odpady 
v rámci celého kraje (ISNO). Prvním 
společným krokem potenciálních 
partnerů bylo přijetí memoranda 
o spolupráci při tvorbě ISNO, ke kte-
rému v roce 2011 přistoupilo kro-
mě Olomouckého kraje Sdružení 
obcí a měst Jesenicka a samostat-
ně 12 měst ze zbývajících okresů. 
Mezi nimi i město Přerov. Po pro-
jednání s partnery memoranda ne-
chal Olomoucký  kraj  zpracovat 
studii proveditelnosti pro projekt 

ISNO včetně vybudování zaříze-
ní pro energetické využití odpadu 
(ZEVO). Účelem projektu v soula-
du s obsahem přijatého memoranda 
bylo: předcházení vzniku komu-
nálního odpadu a odpadů podob-
ných komunálnímu odpadu (KO), 
omezování jejich množství a ne-
bezpečných vlastností. Vytváření 
integrované a přiměřené sítě zařízení 
k nakládání s KO. Zvýšení využívání 
KO s upřednostněním materiálové-
ho využití, včetně řešení nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady 
a přímého energetického využívání 
směsného KO.

Rozhodneme sami v referendu
Studie proveditelnosti (celá studie 
viz http://www.kr-olomoucky.cz/od-
padove-hospodarstvi-cl-269.html), 
která byla dokončena počátkem roku 
2013, dospěla k závěru, že i přes roz-
voj systémů třídění a materiálové-
ho využití KO zůstane i v budoucnu 
velký podíl zbytkového směsného 
KO (na území kraje až 200 tisíc tun 

za rok). Protože nelze výhledově po-
čítat s jeho skládkováním, je možné 
jej dále využít jako energetickou suro-
vinu. Na rozdíl od nakládání s vytří-
děnými složkami, pro které na území 
kraje možnosti existují (např. třídicí 
linky, kompostárny), zařízení pro 
energetické využití v Olomouckém 
kraji nejsou. Je nemyslitelné, aby si 
takováto zařízení pořizovaly samo-
statně jednotlivé obce. Proto se studie 
zabývá také tím, zda jsou na území 
kraje environmentálně, technicky 
a technologicky vhodné lokality pro 
výstavbu ZEVO. Jako nejvhodnější 
z těchto hledisek byla vyhodnoce-
na lokalita Přerov – areál teplárny 
Dalkia.
Jak bude Přerov po roce 2023 zne-
škodňovat směsný komunální odpad, 
který zbude po vytřídění využitel-
ných a nebezpečných složek, závisí 
i na nás, občanech města. Využijeme 
po vzoru vyspělých evropských zemí 
možnosti vyrábět z něj energii pro 
přerovské domácnosti? Svůj názor 
vyjádříme v referendu.
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Je rozdíl mezi ZEVO a spalovnou od-
padů?
Znamená ZEVO konec třídění komu-
nálního odpadu?
Proč ZEVO, proč ne jiný způsob využití 
či odstranění zbytkového odpadu?
Proč je navrhováno ZEVO zrovna 
v Přerově?
Je ZEVO zdrojem znečištění ovzduší?
Co jsou dioxiny?
Co se zbytky po spalování?
Jak ZEVO ovlivní dopravu ve městě?
Jak ZEVO ovlivní poplatek za komu-
nální odpad?
Co znamená ANO/NE pro ZEVO?

Je rozdíl mezi ZEVO 
a spalovnou odpadů?

V ZEVO se smí spalovat jen takové odpa-

dy, které nevyžadují k hoření další palivo 

(kromě prvotního zapálení). U spalov-

ny odpadu toto není podmínkou (např. 

ve spalovně nebezpečného odpadu jsou 

„spalovány“ i takřka nehořlavé odpady 

a palivem je zemní plyn – odpad není 

energeticky využíván).

Pro energii vzniklou spalováním odpa-

du v ZEVO musí být zajištěno její využití 

ve formě tepla či elektřiny. U spalovny 

odpadu toto není podmínkou.

Pro účely zákona o ochraně ovzduší se 

spalovnou odpadu rozumí „stacionár-

ní zdroj (znečišťování ovzduší) určený 

k tepelnému zpracování odpadu, jehož 

hlavním účelem není výroba energie 

ani jiných produktů, a jakýkoliv staci-

onární zdroj, ve kterém více než 40 % 

tepla vzniká tepelným zpracováním ne-

bezpečného odpadu, nebo ve kterém se 

tepelně zpracovává neupravený směsný 

komunální odpad“. Ve smyslu této defi-

nice je ZEVO typem spalovny odpadu, ale 

ne každá spalovna odpadu je ZEVO. Ano 

pro ZEVO rozhodně neznamená ano pro 

spalovnu nebezpečných odpadů.

Znamená ZEVO konec třídění 
komunálního odpadu?

ZEVO je součástí integrovaného systému 

nakládání s odpadem a slouží k využití 

toho odpadu, který zbude po vytřídění 

materiálově využitelných a nebezpeč-

ných složek odpadu.

Několik příkladů ze zahraničí: V Německu, 

kde úroveň recyklace přesahuje 60 %, 

je provozováno 70 ZEVO. V Rakousku 

s téměř 70 % recyklace to je 14 ZEVO 

(u nás 17 % recyklace / 3 ZEVO).

Materiálové využití odpadu má, a podle 

navrhovaného zákona bude mít, před-

nost před energetickým využitím od-

padu (obce jsou povinny třídit odpad); 

v ZEVO bude spalován pouze „zbytko-

vý odpad“ – ten, který by jinak skončil 

na skládce. ZEVO nenahrazuje třídě-

ní, ZEVO nahrazuje skládkování. Letos 

město zmodernizovalo dotřiďovací lin-

ku v Žeravicích, což umožnilo rozšířit 

třídění o tzv. směsný plast (doposud 

pouze PET láhve).

Kvůli dostupnosti sběrného dvora je pro 

veřejnost připravena výstavba druhého 

dvora v areálu bývalých Želatovských ka-

sáren. V roce 2014 bude v areálu skládky 

v Žeravicích vybudována kompostárna, 

což umožní zavedení odděleného sbě-

ru a využití biologicky rozložitelného 

odpadu.

Pavel Juliš, 
vedoucí odboru stavebního  

úřadu a životního Prostředí 
Magistrátu Města Přerova

Odpovědi na další otázky naleznete 
v příštím čísle listů.

Současnost a budoucnost nakládání s odpady v ČR
Spalovny odpadů vnímá naše asociace 
jako pokročilé technologie a ekologic-
ky bezpečné řešení, jak energeticky 
využít odpady. Na druhou stranu ale 
představují ten nejnákladnější způ-
sob. Bohaté státy EU, jako je Dánsko, 
Švédsko či Německo, které zastánci 
spaloven dávají za příklad co do je-
jich počtu, mají HDP na jiné úrovni 
než ČR. Naše ekonomika zatím ne-
patří mezi ty výrazně bohatší v EU, 
a tomu je potřebné uzpůsobit rozho-
dování. Potvrzuje se, že cílů lze do-
sahovat různými cestami, při využití 
širšího spektra technologií, tak jako 

je to činěno ve většině států EU. Při 
rozhodování, zda spalovny ano či ne, 
je s ohledem na vysokou nákladovost 
této technologie rozhodující cena. 
Pořizovací náklady jsou v řádech mi-
liard korun. Provozní náklady jsou 
také jedny z nejvyšších. Navíc EU již 
podle opakovaně zaznívajících infor-
mací velmi pravděpodobně nehodlá 
dotovat výstavbu dalších spaloven 
v ČR. Doba, kdy EU nabízela na tyto 
projekty až 40% dotace, je patrně pryč. 
Důvodů je hned několik. Některé státy 
EU se s ohledem na velké množství 
spaloven již potýkají s nedostatkem 

odpadů. Zásadní problém je v tom, že 
pro spalovnu potřebujete minimálně 
na desítky let zajistit přísun paliva. 
Obecně je známá situace v Německu, 
kde je počet spaloven již takový, že 
produkce odpadů na území Německa 
ve spojení s tím, že Němci jsou en-
vironmentálně cílevědomí a kvalitně 
třídí, způsobuje nemalý problém s ne-
dostatkem vhodného odpadu do spalo-
ven. Konkrétní představu si lze udělat 
na příkladu německého regionální-
ho odpadového svazku obcí Horní 
Lužice a Dolního Slezska (Ravon), 
který kvůli nevýhodným dlouhodo-

bým smlouvám spojeným s ekono-
mickými problémy spaloven musí 
již dnes na provoz spalovny doplácet 
miliony eur ročně. Němci tak zvažují 
dovoz odpadů do spaloven z České 
republiky, ale i z Anglie či Itálie.
EU se chce do budoucna zaměřovat 
výrazně více na třídění a materiálové 
využití odpadů, což deklaruje ve svých 
písemných výstupech, na které ostatně 
často odkazuje i naše asociace. 

Petr havelka, 
ředitel České asociace odPadového 

hosPodářství, www.caoh.cz 

Pokračování v příštím čísle
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Jazykové školy čelí v těchto dnech 
zvýšenému zájmu studentů. Poslu-
chači se snaží včas zapsat do svého 
oblíbeného kurzu. Navštívili jsme 
jazykovou školu Lingua Centrum 
v Přerově, kde jsme se ptali vedoucí 
pobočky Bc. Aleksičové, čím si tento 
mimořádný zájem vysvětluje.

Paní Aleksičová, je zájem posluchačů 
o vaše kurzy stejný jako v loňském 
roce?
Každý rok v září roste zájem po-
sluchačů, ale letos zájem překonal 
i loňské rekordní počty. Velmi nás 
to těší.

Čím si to vysvětlujete?
V první řadě u nás tradičně vyučují 
kvalifikovaní a kvalitní lektoři. Dále 

v letošním roce nabízíme největší po-
čet kurzů začínajících v 17.00 hodin. 
Stále více žádané jsou velmi intenzivní 
kurzy „FAST TRACK – Anglicky 5x 
rychleji“. Jsme navíc autorizovaným 
centrem cambridgeských zkoušek 
a City & Guilds!

Jak víte, že jsou vaši lektoři kvalit-
ní?
Potvrzují nám to naši posluchači. Více 
než 50 % nových klientů k nám při-
chází na základě osobního doporučení 
svých příbuzných, přátel a známých! 
Navíc jako jediná škola garantujeme 
hodiny na zkoušku. 

Jak se mohu do kurzu přihlásit a kdy 
vlastně zahajujete?
Přihlásit se můžete na webových 
stránkách www.lingua-centrum.cz, 
telefonicky na 581 217 416 nebo osob-
ně v kanceláři školy Kosmákova 17. 
Začínáme v týdnu od 23. září.

Slova paní Aleksičové nám potvrzu-
je i posluchačka Iveta S., když říká: 
„Jsem zde na doporučení kamarádky, 
která mezinárodní zkoušku First Cer-
tificate složila letos v červnu. Doufám, 
že se to příští rok podaří i mně.“

Petr O. se chce na vlastní oči pře-
svědčit o prostředí a organizaci školy, 

když říká: „Dokonalým webem se 
chlubí každá agentura. Já se chci ale 
na vlastní oči přesvědčit, jestli má ško-
la vše, co slibuje, kancelářské zázemí, 
vybavené učebny apod.“ 

Jana G. si pochvaluje také vstřícnost 
školy: „Maturuji až v polovině září, 
přesto už nyní vím, že budu moci na-
stoupit do jednoletého pomaturitní-
ho studia angličtiny. A kdybych byla 
přece jen přijata na vysokou, vrátí 
mi škola zaplacenou zálohu v plné 
výši.“

Jazykovka praská ve švech!

www.lingua-centrum.cz

neJČastěJi se lidé PtaJí
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Otevřené památky lákají k návštěvě

Prohlídky s Průvodcem:
Kostel sv. Máří Magdalény 
v Přerově – Předmostí, neděle 8. 9. 
v 15 hodin
Kostel sv. Michala v Přerově – so-
bota 7. 9. v 11 hodin

Kaple sv. Jiří v Přerově – sobota 
7. 9. v 10.00 hodin
Muzeum Komenského – neděle  
8.  9. v 9.30, v 11, v 13.30 hodin
Po stopách archeologických ob-
jevů v historickém jádru města 
Přerova

V neděli 8. 9. společně s terénními 
archeology Muzea Komenského pro-
cházka po stopách  archeologických 
objevů. Prohlídka začne v 10 a ve 14 
hodin u sochy Jana Blahoslava, délka 
prohlídky 2 hodiny.

Druhý zářijový víkend bude patřit Dnům evropského dědictví. Přerované tak dostanou další příležitost podívat se 
na neobvyklá místa, která dýchají minulostí, zdarma. EHD – European Heritage Days jsou již tradiční významnou 
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. 

Inzerce A131011413

Památka Adresa Sobota 7. 9. Neděle 8. 9.

Zámek (Muzeum Komenského) Přerov – Horní nám. 9.30–15.00
Městský dům Přerov – ul. Kratochvílova 9.00–18.00
Farní kostel sv. Vavřince Přerov – ul. Kratochvílova 14.00–16.00 14.00–16.00
Městské hradby s fortnou Přerov – ul. Pod valy 8.00–18.00 8.00–18.00
Kaple sv. Jiří Přerov – Horní nám. 10.00–16.00 14.00–16.00
Kostel sv. Michaela Přerov – ul. Šířava 10.00–16.00 14.00–16.00
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje Přerov – ul. Wilsonova 10.00–14.00
ČB kostel evangelický Přerov – ul. J. Č. Drahlovského 9.00–15.00

Městský park Michalov Přerov-Michalov 8.00–20.00 8.00–20.00

Michalov skleník Přerov-Michalov 10.00–12.00
12.30–16.00

10.00–12.00
12.30–16.00

Židovský hřbitov Přerov – ul. Lančíkových 10.00–15.00
Farní kostel sv. Máří Magdalény Přerov-Předmostí 14.00–16.00

Památník lovců mamutů Přerov-Předmostí 10.00–12.00
13.00–15.00

10.00–12.00
13.00–15.00

Minimuzeum civilní obrany Přerov-Dluhonice 10.00–17.00
Hrad Helfštýn Týn nad Bečvou 9.00–16.00
Zámek a hasičské muzeum Dřevohostice 9.00– 15.00

„V našem městě byl po zkušenos-
tech z minulých let zvolen jednot-
ný termín prezentace památek, a to 
7. a 8. září,“ informovala Miroslava 
Švástová z památkové péče přerov-
ského magistrátu.
Přehled zpřístupněných památek 
v České republice lze získat na in-
ternetových stránkách na adrese 
www.ehd.cz. 
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„Nová výstavní síň je veřejnosti pří-
stupná už od 25. července. „Prvními, 
kdo v Pasáži vystavovali, byli zdra-
votně postižení klienti z Denního 
pobytu, kteří v rámci pracovní te-
rapie zhotovují originální výrobky 
z přírodních a textilních materiálů. 
Velký sál patřil olomoucké malíř-

ce Haně Münsterové,“ informoval 
ředitel Kulturních a informačních 
služeb v Přerově Jaroslav Macíček. 
Oficiální otevření pasáže je napláno-
váno až na 1. října, a to vernisáží Ivany 
Šrámkové, která tu představí své skle-
něné objekty. Sochařka, která je uzná-
vaná v Evropě i v zámoří a Přerované 

se s jejím dílem setkávají na Tyršově 
mostě, v Pasáži představí svou ty-
pickou skleněnou tvorbu.  „Tvořím 
ze skla, ale i z bronzu a betonu, ráda 
kombinuji materiály. Figurální sochy 
lidí, zvířat a věci dělám nejraději,“ 
svěřila se Ivana Šrámková.
Historii pasáže od významného sta-
vitele Augustina Köhlera připome-
ne přímo ve výstavní síni stálá mini- 
expozice. „Oslovili jsme ředitele 

Státního okresního archivu Jiřího 
Lapáčka a rádi bychom získali kopie 
dokumentů o stavebním vývoji pasáže 
včetně zajímavostí ze života živnost-
níků, kteří byli v minulosti s touto 
lokalitou spjatí,“ nastínila kurátorka 
výstavy Marta Jandová. Jedinečná 
prvorepubliková stavba, která spoju-
je Kratochvílovu ulici s Palackého, 
vznikla v polovině 20. let minulého 
století.  (ILO)

„Cyklojízdy navazují na projekt 
Cyklocity Gymnázia Jakuba Škody 
a naším cílem je zlepšit v Přerově 
podmínky pro kolaře a zpopula-
rizovat městskou cyklistiku jako 
rovnoprávnou alternativu dopravy 
ve městě,“ uvedla Helena Netopilová 
z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. 
Akce je určena pro všechny věkové 
skupiny, a to nejen pro cyklisty, ale 
i pro příznivce populárních kolobě-
žek. „Nejde o závod, ale o možnost 
projet si Přerov příjemně a pohodlně 
na kole, a to spolu s dalšími lidmi, 
kteří také fandí městské cyklistice. 
Na trasu dlouhou 7 kilometrů vy-

jíždíme z náměstí a cíl je na stej-
ném místě,“ upřesnil cyklokoor-
dinátor Jiří Janalík z přerovského 
magistrátu. Podrobnosti o akci 
budou zveřejněny na webu města, 
Facebooku i plakátech a v dalších 
médiích. Půlhodinka před akcí bude 
vyplněna zajímavým programem. 
Účast přislíbili známí cyklisté bratři 
Procházkovi, prodejce kol na elek-
tropohon a nebudou chybět ani sou-
těže pro děti, které zajišťují studen-
ti gymnázia. O osvětu se postarají 
strážníci městské policie. Každý 
účastník, který se projede městem, 
obdrží drobnou pozornost.  (ILO)

V Pasáži bude vystavovat autorka soch z Tyršova mostu

Peloton nadšenců vyrazí 
na společnou cyklojízdu

Výstavní síň Pasáž je další galerií města, kde mohou vystavovat výtvarní umělci. Své výrobky, obrázky nebo foto-
grafie tu mohou nabídnout ke zhlédnutí i spolky a různé instituce. Jedinečný prostor může sloužit i muzikantům. 
A kde jej najdete? V prostorách, kde dříve sídlilo městské informační centrum – v pasáži v Kratochvílově ulici.

Ivana Šrámková 
Studovala v ateliéru skla u prof. Stani-
slava Libenského na VŠUP v Praze. Tvoří 
figurální sochy – většinou klidné, stojící, 
uzavřené do vlastního světa. „Velkou in-
spirací jsou mi sochy antiky, starověku 
i pravěku nebo přírodních národů,“ říká 
autorka skulptur z Tyršova mostu. Kro-
mě evropských zemí Šrámková vystavo-
vala skleněné figurativní objekty v USA 
a Japonsku. Vernisáž začíná v Pasáži 
1. října v 17 hodin.

V pasáži, v místech, kde bývalo městské informační centrum, je nová výstavní síň. 
 Foto: Ingrid Lounová

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

markýzy, ŽaLUzIE 
VENkOVNÍ rOLETy
SÍTĚ PrOTI HmyzU
GarÁŽOVÁ VraTa
LÁTkOVÉ rOLETy
rOLETy DEN/NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova

tel. 581 205 230, mobil: 602 890 587

Inzerce A131000878

Příznivci zdravého pohybu vyrazí v úterý 17. září na ju-
bilejní, už pátou cyklojízdu Přerovem. Oficiální začá-
tek akce je v 17.30 hodin na náměstí TGM, odkud pak 
v 18 hodin odstartuje hromadná jízda.



V 15. století vypukl v Popůvkách 
požár, který zničil celou osadu. S její 
obnovou vznikly Popovice. V novo-
dobé historii byly Popovice samostat-
nou obcí do roku 1960, poté se slouči-
ly s Vinary a Lýskami a vznikla obec 
Viničná. Ta nesla název podle vino-
hradů, které se v minulosti rozprostí-
raly na svazích Čekyňského kopce. 
V roce 1979 obec zanikla a Popovice 
se staly místní částí Přerova bezpro-
středně sousedící s Předmostím.

Spolková činnost už zanikla
„V minulosti byly Popovice oddělené 
od Předmostí poli, až zástavba v po-
lovině padesátých let obě obce spo-
jila,“ vzpomíná Vladimír Röss, člen 
osadního výboru Popovic. Do budo-
vy staré školy v Předmostí docházely 
děti z okolí a také Popovic. V součas-
né době navštěvují školáci hlavně ZŠ 
J. A. Komenského v Předmostí. Stará 

10 z místních částí

Inzerce A131009322

Centrem dění v Popovicích 
není náves, ale nové hřiště 
Tři kilometry severně od Přerova se pod Čekyňským 
kopcem nachází místní část Popovice. Historie této 
malé obce sahá až do 13. století, tehdy měla osada 
s názvem Popůvky asi deset usedlostí. V současné 
době v této místní části Přerova žije 223 obyvatel, ženy 
jsou v počtu 117 v mírné převaze nad mužskou popula-
cí.

sokolovna v Předmostí byla zase cen-
trem sportovního a společenského ži-
vota. „Obecní plesy se konaly právě 
ve staré sokolovně,“ zmínil Vladimír 
Pavlištík, předseda osadního výboru 
Popovic. Bohatá spolková činnost 
po roce 1989 v Popovicích skonči-
la. „Spolky se neměly kde scházet. 
Kulturní dům s altánem a hřištěm se 
po restituci vrátil původnímu majiteli 
a spolky zanikly,“ vysvětlil Pavlištík. 
Aktivní tak zůstává jen místní osadní 
výbor, který supluje spolkovou čin-
nost a je hybnou silou společenské 
zábavy v obci. „Pro místní obyvatele 
pořádáme Den matek, Dětský den, 
v létě posezení u kytary, sportovní 
turnaje, mikulášskou a poslední den 
v roce se scházíme na hřišti a máme 
tu vlastní ohňostroj,“ popisuje Irena 
Tyksová. 
Centrem společenského a sportov-
ního vyžití v Popovicích je dětský 
areál se dvěma sportovními hřišti. 
„Sportoviště nám tu chybělo dlouhá 
léta, to původní bylo součástí území, 
které se vrátilo v restituci, a my jsme 
najednou neměli nic. Až před pěti 
lety jsme se dočkali,“ říká předseda 
osadního výboru. Oplocený areál se 
dvěma multifunkčními hřišti pro vo-
lejbal, nohejbal, košíkovou a malou 
kopanou a dětské hřiště s kolotočem, 
houpačkami a prolézačkami je rájem 
pro děti a zároveň oblíbeným místem 
pro sportovně založené a pro ty, kdo 
se rádi baví. „Hřiště si oblíbily i ma-
minky s malými dětmi z Předmostí,“ 
doplnil Vladimír Röss.

V obci stále schází místní 
rozhlas 

Celé Popovice jsou od roku 1994 ply-
nofikovány, napojeny na vodovodní 

řad a na kanalizaci. Popovičtí si ale 
stěžují na špatný stav místní páteřní 
komunikace. „Před patnácti lety se 
rekonstruovala část silnice i chod-
níků, na druhou polovinu obce se 
ale už nedostalo. Chodníky tam jsou 
propadlé a silnice je děravá. Projekt 
je hotový, ale na dokončení rekon-
strukce nejsou peníze,“ posteskl si 
další člen osadního výboru Roman 
Horký. V obci chybí také místní roz-
hlas. „Hlavně starší spoluobčané si 
stěžují, že nejsou dostatečně infor-
mováni. Důležité zprávy týkající se 
Popovic sice vyvěsíme do skříň-
ky, ale dříve narození k ní necho-
dí. Rozhlas by nám práci ulehčil,“ 

vysvětlil Pavlištík. V Popovicích už 
několik let není obchod, místní musí 
za nákupy i na poštu do Předmostí. 
Hody si v Popovicích připomínají 
24. června na svátek Jana a Pavla. 
K pamětihodnostem patří kaplička 
v Hanácké ulici postavená roku 1898. 
Před domem č. 66 stojí kamenný kříž, 
který nechala pořídit popovická obec 
v roce 1842. U silnice před křižo-
vatkou Vinary–Popovice stojí další 
kamenný kříž. Na návsi se nachází 
mramorový pomník věnovaný pad-
lým vojínům z obou světových válek. 
Za zmínku stojí přírodní památka 
Popovický kopec, kde se dochovala 
vzácná teplomilná flora.  (ILO)

Nevíte si rady 
se svými dluhy?

Zajímá Vás osobní 
bankrot, chcete se 

nechat oddlužit nebo 
restrukturalizovat firmu?

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

Insolvenční poradenství 
za účelem oddlužení 
osob a reorganizace 

podnikatelů Vám 
poskytne odborný 
a zkušený kolektiv 

poradenské kanceláře 
Ing. René Skýpala, LL.M.

V Popovicích u kapličky se v minulosti konaly májové pobožnosti.

 Foto: Ingrid Lounová
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Minigolfovou juniorskou Evropu 
ovládají hráči z Německa, Švédska 
a Rakouska. O to cennější jsou me-
daile z Portugalska, zlato naposle-
dy vybojoval na mistrovství Evropy 
Čech Karel Molnár před osmi lety. 
Karolína Jandová tento úspěch zopa-
kovala a hned po skončení mistrov-
ství Evropy zamířila na mistrovství 
světa dospělých do německého Bad 
Münderu. To se hrálo v době uzávěrky 
tohoto čísla PL. Přesto si sympatická 
18letá Přerovanka udělala čas a zod-
pověděla několik otázek.

Jak dlouho hrajete minigolf, kde jste 
začínala?
Začala jsem v roce 2006, kdy mě 
k minigolfu přivedl můj spolužák 
Adam Doležálek. Oba jsme hráli 
tady v Přerově ve sportovním centru 
Mlýn, kde se v té době nacházelo jed-
no ze dvou krytých hřišť v republice, 
to druhé je v Děčíně, před dvěma lety 

byla postavena hřiště ještě v Praze 
a Olomouci. To přerovské bohužel 
z minigolfové mapy zmizelo.

Kde hrajete nyní?
V roce 2010 jsem přestoupila do žen-
ského týmu 1. DGC Bystřice pod 
Hostýnem, kde hraji dodnes.

Co řadíte k vašim největším sportov-
ním úspěchům?
Letos jsem se stala juniorskou mis-
tryní České republiky (potřetí v řadě) 
a absolutní mistryní ČR v K.O. systé-
mu žen (bez rozdílu kategorií). Na me-
zinárodní úrovni se mi letos podařilo 
získat stříbrnou medaili na Juniorském 
mistrovství Evropy v portugalském 
Portelu a zlato v K.O. systému. 

Je minigolf tak noblesní záležitost 
jako golf, hraje se tam také o velké 
peníze?
Všechny turnaje na republikové úrov-
ni jsou zčásti hrazeny z klubových 
zdrojů a mezinárodní akce převážně 
ze zdrojů vlastních a ze sponzorských. 
Jedná se o ryze amatérský sport a ne-
lze se jím živit.

Kdo patří k vašim největším soupeř-
kám, máte ve světě minigolfu přá-
tele?

V rámci republiky jsou to i mé klu-
bové kolegyně, které jsou zároveň 
mými kamarádkami, a hráčky MGC 
90 Brno, které hrají výborně v žen-
ské extralize družstev. Na mezinárod-
ní úrovni patří k nejlepším Němky, 
Švédky a Rakušanky. Ale i mezi nimi 
mám přátele. 

Kam všude jste se už s tímto sportem 
podívala?
Republikové soutěže probíhají 
po celé zemi, hrajeme zhruba od dub-
na do října, a to za každého počasí. 
Mezinárodně jsem navštívila Soči 
v Rusku, Naturno a Vergiate v Itálii, 
Bad Münder v Německu, Vizelu 
a Portel v Portugalsku.

Co je na minigolfu nejlepší?
Mně osobně minigolf dal spoustu zá-
žitků, zkušeností, přátel, a především 
mě naučil trpělivosti, touze vítězit 
a nevzdávat se až do posledního úderu. 
Tento sport snoubí zkušenosti, bojov-
nost a psychickou připravenost, takže 
ten, kdo zvládne nejlépe tyto věci, má 
velkou šanci zvítězit. Občas je potřeba 
taky trochu štěstí.  (ILO)

Minigolfisté dobyli juniorskou Evropu
Česká výprava zazářila na Juniorském mistrovství Evropy v minigolfu v portugalském Portelu. Hned o tři medaile 
se postarali mladí Přerované – Karolína Jandová a Adam Doležálek. Karolína si z jihu Evropy přivezla zlatou a stří-
brnou medaili a jejímu spolužákovi z Gymnázia Jakuba Škody se na krku houpe bronzová medaile v chlapecké sou-
těži družstev. 

Adam Doležálek hraje minigolf té-
měř deset let. Začínal v roce 2004 
v sportovním klubu Mlýn Přerov 
a od roku 2009 je členem týmu ME 
Blansko. Od letošního podzimu hos-
tuje v Jedovnici.

Jak probíhá samotný závod a na ko-
lik jamek se hraje?
Mistrovsví Evropy se hrálo na dvou 
hřištích, eternitovém a filcovém. 
Každé hřiště má 18 jamek. V týmu 
je 6 hráčů plus jeden náhradník, bě-
hem dvou dnů se odehraje celkem 
osm okruhů, tedy na každém hřišti  
4 okruhy. Po ukončení soutěže druž-
stev je třetí den finále jednotlivců 
a čtvrtý den tzv. K.O. systém.
Na mistrovství Evropy v Portelu 
jste skončili třetí, pomýšleli jste 
na vyšší mety?
Myslím, že před turnajem nám nikdo 
moc nevěřil. Poslední medaile z juni-
orských družstev byla bronzová z MS 
v Budapešti z roku 2008. Od té doby se 
nepodařilo na úspěchy z předchozích 
let navázat. Až po pár dnech tréninku 
na těžkých a technických hřištích nám 
začalo docházet, že budeme mít šanci 
na úspěch. Celá soutěž byla vyrovnaná 
až do posledních okamžiků a nám se 
nakonec podařilo o 6 úderů porazit 
tým Švýcarska.
Nemrzí tě, že nemůžeš trénovat 
v Přerově?

Je to určitě škoda. Myslím si, že Přerov 
by si nějaké hřiště určitě zasloužil. 
Snad se hřiště v dohledné době do-
čkáme. 
Je minigolf vhodný pro každého? 
Minigolf mohou hrát děti od 6 let až 
po hráče v důchodových letech. Je to 
sport vhodný opravdu pro každého. Je 
jedno, kdy se rozhodnete začít, protože 
nikdy není pozdě. 
Neláká tě svět velkých golfových 
turnajů?
Určitě si chci velký golf vyzkoušet, ale 
s minigolfem bych skončit nechtěl. 
Co tě čeká v nejbližší době?
Příští sezonu budu s Jedovnicí bojovat 
v extralize. První turnaj nás čeká už 
na začátku září v Holešově. Kromě mi-
nigolfu se ale samozřejmě budu muset 
soustředit na maturitu, která mě čeká 
v tomto školním roce. (ILO)

Karolína Jandová je čerstvou juniorskou 

mistryní Evropy.

Inzerce A131002269

Adam Doležálek získal v portugalském 
Portelu bronzovou medaili v druž-
stvech.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
J. A. KOMENSKÉHO 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hranická 14, Přerov-Předmostí 
Dny otevřených dveří: čtvrtek 5. září 
2013 od 16 hod. a v sobotu 7. září 
od 9 do 12 hodin. 
Středisko volného času nabízí pro nový 
školní rok tyto zájmové činnosti: 
hudební kroužky: 
hra na keyboard 6–18 let 
hra na flétnu 5–8 let 
hra na kytaru 7–12 let 
PHV 5–6 let 
pohybové kroužky: 
taneční skupina JŮLINKY 3–5 let 
taneční skupina BLUDIČKY 6–12 
let 
taneční aerobik 5–15 let 
mažoretky 5–9 let 
CAPOEIRA 8–14 let 
Break dance 9 – 15 let 
florbal MŠ 5–6 let 
florbal ZŠ 1.– 5. třída 
ostatní kroužky: 
keramika pro malé šikulky 5–6 let 
keramika pro školáky 6–8 let 
keramika 8–18 let
drátkování 6–15 let
šikovné ruce 6–15 let

angličtina po krůčcích 5–6 let
angličtina ZŠ 6–10 let
výtvarné činnosti 6–10 let
Prezentace činnosti kroužků proběh-
ne ve dnech otevřených dveří v pro-
storách školy.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS A BIOS 
Středisko volného času ATLAS 
a BIOS přichází i v novém školním 
roce s nabídkou využití volného času 
nejen pro děti a mládež, ale také pro 
rodiče s dětmi a dospělé. Z pestré 
palety zájmových činností si mo-
hou zájemci vybrat taneční, výtvar-
né, rukodělné, hudební, jazykové 
i sportovní kroužky. Své místo v SVČ 
Atlas a Bios má i oddělení chovatel-
ství a ekologické výchovy. Novinkou 
v letošní nabídce je třeba střelecký 
kroužek nebo Babiččiny dobroty.
Podrobnější informace o nabízených 
kroužcích získáte ve středu 11. září 
ve Středisku volného času Atlas 
a Bios, Žižkova 12, kde se uskuteč-
ní zápis, a ve čtvrtek 12. září jsou 
připraveni podat zájemcům veške-
ré informace v Biologické stanici 
v Bezručově ulici 12.

12 kultura a sport

Program RODINKY od 1. září
PO 16–18 tvořivá dílna pro děti i do-
spělé s tetou Radkou
ÚT 9–11 volná herna pro maminky 
s miminky
ST 9–11 cvičení a vzdělávací worksho-
py pro maminky s miminky do 1 roku, 
v 16–18 hod. setkávání se skřítkem 
IMPŘÍKEM pro děti 6–11 let (divadlo, 
muzikohraní, tvoření)
ČT 17–18 hrátky s angličtinou pro 
děti 5–8 let, v 18–20 hod. divadelní 
improvizace pro náctileté
PÁ 9–11 cvičení + tvoření pro batolata 
od 1 roku
Miniškolka pro děti od 2 let probíhá 
každý den PO–PÁ 6–16 hod. i s obědem!
Nové rekvalifikační kurzy v rámci 
projektu Soulad práce a rodiny pro 
maminky začnou od září, nutné se 
přihlásit předem! 
Ve středu 18. 9. v 16–18 hod. v Micha-
lově ROZLOUČENÍ S LÉTEM SE SKŘÍT-
KEM IMPŘÍKEM. www.rodinka.cz

Inzerce A131011328

Začíná škola a s ní 
i zájmové kroužky
Po dvou měsících odpočinku se děti znovu vracejí 
ke svým školním povinnostem. Od září zároveň rozjíždí 
svou činnost nejrůznější kroužky a sportovní oddíly. 
Vybírat si mohou školáci spolu s rodiči z více než stovky 
oborů – od výtvarných kroužků, přes taneční až po chov 
drobných savců. Nudit se ve volném čase nemusejí ani 
dospělí. Na našich stránkách je nabídka cvičení nebo 
zájmových kroužků pro dospělé i dříve narozené.

SOUTĚŽ
Na prvního, desátého a dvacáté-
ho čtenáře, který správně odpoví 
na otázku, čeká odměna. Poštou 
ji zašleme na vaši adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Busta v Michalově patří malíři Augustinu 

Mervartovi, jehož obrazy se nacházejí 
ve slavnostní síni přerovského zámku. 

Výherci: Lucie Tunklová, Karel Krejčí 
a Daniel Fitz, všichni z Přerova.

Co můžete vyhrát:
Pro tři výherce naší 
soutěže jsou připra-
veny deskové hry 
Česko a Zlaté Česko. 
Hry zábav-
nou formou 
otázek a od-
povědí vždy 
z šesti růz-
ných okru-
hů rozšiřují 
těm, kteří 
si rádi hrají, 
vědomos-
ti o České 
republ ice 
a zaručují spoustu zábavy všem 
zvídavým.

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

Soutěžní otázka zní:
Kde se v Přerově nacházejí 
tyto hodiny?

T J SOKOL PŘEROV
Můžete se naučit základy atletiky 
i gymnastiky, zdokonalit se v mí-
čových a jiných hrách, vyzkoušet 
spoustu zajímavých sportů. Cvičební 
rok začíná 9. září. 
Rodiče s dětmi – děti od 2 let 
v úterý 16–17 hodin 
Předškolní děti – od 4 do 6 let 
v pondělí a čtvrtek 
16–17 hodin 
Mladší žáci a žákyně – od 1. do  
5. třídy 
v úterý a pátek, 17–18 hodin 
Starší žactvo a dorost – od 5. třídy 
v úterý a pátek, 18–19 hodin 
Cvičení se švihadly (ropeskipping) – 
žactvo a dorost 
v pátek, 18.30–20 hodin 
Starší ženy 
v pondělí a čtvrtek, 18–9 hodin 
Ženy (aerobik, posilování) 

v pondělí a čtvrtek, 19–20 hodin 
Muži a dorostenci 
v úterý a pátek, 19–20.30 hodin 
Zdravotní cvičení – pro mládež i do-
spělé 
v ponděí a čtvrtek, 17–18 hodin 
Více informací také o oddílech boxu, 
karate, tance, snoockeru získáte na tel.  
581 201 956 nebo na webových strán-
kách www.sokolprerov.blog.cz 

Sport pro všechny
V pondělí 9. září začíná v ZŠ 
Želatovská pravidelné cvičení od-
dílů odboru Sport pro všechny. 
PO – v 19 hod. – ženy, rytmická gym-
nastika
ÚT – v 17 hod. – rodiče s dětmi
ČT – v 19 hod. – zdravotní cvičení 
pro ženy a rytmická gymnastika
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Nádvoří přerovského zámku patří 
od Svatovavřineckých hodů až do 
22. září výstavě o šlechtickém rodu 
Žerotínů. Expozice tak připomíná 
významný rod, jenž ovlivnil také pře-
rovskou historii a jehož duch je cítit 
nejen v jejich někdejším sídle, ale 
i v celé historické části města. 

„Expozice je součástí projektu Po 
stopách Žerotínů, do něhož vstou-
pilo město Přerov s podporou 
Olomouckého kraje. Jeho cílem je 
propojení míst, v nichž před sta-
letími působil slavný rod pánů ze 
Žerotína – aby v konečném důsled-
ku poznávání jejich historie, kultur-

ních památek a tradic vedlo k roz-
voji turistiky a cestovního ruchu,“ 
informovala Pavla Roubalíková 
z přerovského magistrátu. Výstavu, 
která bude v průběhu let putovat po 
žerotínských městech, připravili 
pracovníci Muzea Komenského.  
 (RED)

Výstava nahlíží do historie rodu Žerotínů

Inzerce A131011414

Fotosoutěž pokračuje
Snímky z cest po žerotínských památ-

kách mohou lidé posílat na adresu 

fotosoutez.prerov@email.cz  až do 

konce září. V říjnu bude na webo-

vých stránkách Přerova hlasování 

a v listopadu už budou známá jména 

vítězů. Lidé nemusejí fotit jen sídla 

Žerotínů, důležité je, aby své snímky 

pořídili ve městech, kde Žerotínové 

žili. Navštívit mohou třeba Náměšť 

nad Oslavou, Brandýs nad Orlicí, 

Židlochovice, Dřevohostice, Rosice, 

Strážnici, Moravskou Třebovou, 

Žerotín, Napajedla, Valašské Meziříčí, 

Bludov, Rudu nad Moravou a další 

obce. Ceny pro vítěze jsou atraktiv-

ní – tablet, fotoaparát, mobil a knihy 

o rodu Žerotínů. (KOM)

«  Panely se zajímavostmi o rodu Žerotínů 

poputují z nádvoří přerovského zámku do 

dalších měst, v nichž zanechal své stopy 

tento významný rod.

 Foto: Ingrid Lounová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
5. 9. Osvětimany–Vracov–Bzenec, 
17 km, vede J. Špinar, odj. v 6.47 hod.
5. 9. Prosenice–Radvanice–Sobíšky–Vi-
nary–Přerov, 15 km, vede J. Švec, odj. 
v 8.01 hod.
7. 9. Žulová–Červená voda–Studniční 
vrch–Jeseník-lázně, 20 km, vede J. Sed-
láková, odj. v 6.37 hod.
12. 9. Chropyně-zámek KPČ–Miňůvský 
most–Kojetín, 14 km, vede A. Láhnerová 
odj. v 9.00 hod.
12. 9. Mladějovice–Řideč–Šternberk, 
13 km, vede J. Pěček, odj. 7.02 hod.
14. 9. Brno-Bystrc přístav–Rakovec–He-
lenčina studánka–hrad Veveří – zpět loď, 
13 km, P. Šťáva, odj. v 6.39 hod., vedoucí 
čeká v Brně
17. 9. Beseda Švédské šance, předná-
ší Hýbl – Base Camp, Kainarova 58 
(za Přerovankou – bývalé sklenářství), 
v 16.00 hod.
19. 9. Přerov, kolem Bečvy–Osek n. Beč-
vou, 12 km, vede Ž. Zapletalová, odch.       
v 8.45 hod., sraz u tenisové lávky
19. 9. Přerov, Švédské šance–Be-
ňov–Lišná–Dřevohostice, 16 km, vede  
M. Garzina, odch. v 8.15 hod., sraz au-
tobusové nádraží
20.–22. 9. Moravská Třebová, vede 
Šťávová
21. 9. Hutisko–Solanec–Valašská Bystři-
ce–Rožnov p. R., 18 km, vede J. Špinar,  
odj. v 6.00 hod.
26. 9. Osek n. B.–Dolní Újezd– 
Slavkov–Staměřice, 16 km, vede Z. Ko-
lařík, odj. v 8.01 hod.
26. 9. Napajedla–Halenkovice–Žluta-
va–Otrokovice, 15 km, vede J. Švec, odj. 
v 7.35 hod.
28. 9. Praha, Prokopské údolí–Petřín–
Hradčany, 20 km, vede J. Sedláková, 
odj. v 5.58 hod. Den železnice – vý-
hodné jízdné SO a NE za 600 Kč pro 
pět osob (dospělých). Vytvořit skupinky 
po 5 členech a závazné přihlášky na-
hlásit do 20. 9. vedoucí Jitce Sedlákové 
na tel. 732 225 302. Maximální počet 
účastníků je 20.
28. 9. Luhačovice – Jurkovičův okruh, 
15 km, vede J. Pěček, odj. v 8.14 hod.

Uher, vlastními auty v 16 hod., start 
Třinec 22.30 hod., závod 2členných 
družstev. 
7. 9. Vítkovské Babí léto – pěší i cyklo- 
turistika, Vítkov, průběžný start 7–9 
hod. na náměstí, 30–90 km, vede Václav 
Koutný, vlak v 6.25 hod.
13.–15. 9. Celostátní sraz VHT ve Sněž-
ném na Vysočině, cvičné lezení na ska-
lách Drátník nebo pěší túry, 2,5 dne, 
vede Jiří Balcárek ml., vlastní auta 
14. 9. Na kole Přerovskem – 27. ročník 
Za přerovským Zubrem – pěší i cyklo-
turistika, Přerov CT 100, 80, 60, 40, 
25 km, PT 50, 35, 22, 13 km, KČT TJ 
Spartak Přerov, Vítězslav Vaculík, so-
kolovna 7–10 hod.
1. 10. Schůze Restaurace Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí
4.–6. 10. Zkoušky vedoucích a cvičitelů 
VHT, cvičné skály Drátník, Jiří Balcárek 
ml., vlastní auto, v 16 hod., ŠS VHT 
Brno, horolezecká výstroj
5.–6. 10. Přechod slovenských pohoří 
– Kremnické vrchy Čremošné–sedlo 
Flochovej–Flochová  (1317 m) – s. Kor-
diky–Skalka, Skalka–Zlatá Studna–Tri 
Kríže–Kremnica, 2 dny, vede Tomáš 
Beránek, vlak v 5 hod., nocleh Chata 
Limba na Skalce s polopenzí.

Velký výstavní sál, Galerie, Malý sál 
pod věží. Vstupné 40/20 Kč. 
Do 13. 10. Jan Amos Komenský oči-
ma studentů umělecké školy AVE ART 
Ostrava. Chodba ve 2. patře. Vstupné 
20/10 Kč. 
Do 20. 10. Tři jedničky pro medvěda. 
Výstava plyšových medvídků všech 
velikostí je pro velký zájem veřejnosti 
prodloužena. Historický sál a kaple.

AKCE:
3. 9. „Made in Meopta“ – přednáška 
Vladimíra Matuly v rámci projektu 
Meopta 80. Korvínský dům, v 17 hod. 
Vstupné 10 Kč. 
8. 9. Dny evropského kulturního dědic-
tví – vstup do stálých expozic s průvod-
cem zdarma v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 
hod. Uměleckohistorická procházka 
městem. Sraz před zámkem v 11.10, 
13.10, 15.10 hod. Provázejí archeologo-
vé Zdeněk Schenk a Jan Mikulík. 
12. 9. Plyšový medvídek jako sběra-
telská vášeň – přednáška Heleny Ko-
vářové, Korvínský dům, 17.00 hod. 
Vstupné 10 Kč. 
17. 9. Výroba fotoaparátů v Českoslo-
vensku – přednáška Václava Vaita v rám-
ci projektu Meopta 80, Korvínský dům, 
17.00 hod. Vstupné 10 Kč. 
28. 9. Státní svátek. Bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.00 hod.

MUzEJní EdUKACE PRo ŠKoLy  
A záJMové SKUPIny
Animační programy ve stálých expo-
zicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský
„Jak se láme světlo“ aneb Proč optika 
nesouvisí s opicí – program pro sku-
piny i rodiče s dětmi. Kontakt na tel. 
725 337 426, Kateřina Tomešková.

oRnIToLoGICKá STAnICE 
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod.

STáLé ExPozICE: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

vÝSTAvy:
5. 9.–31. 10. Ve městě to žije! – foto-
přehlídka. Obrázky zvířat městského 
prostředí zachycené objektivy amatérů 
i profesionálů, vstupné 10 Kč. Vernisáž 
s vyprávěním o vystavených druzích 
zvířat, 5. 9. od 17 hodin v malém vý-
stavním sále ORNIS. 
Do 31. 10. Ve městě to žije! Výstava 
o zvířatech městského prostředí, o je-
jich přizpůsobování, ohrožení a ochra-
ně. Velký výstavní sál ORNIS, vstup-
né 20 Kč.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vítězslav vaculík, tel. 776 806 161
4. 9. Fulnek–Jestřabí–Stříbrné jezírko–
Odry, 11 km, vlak v 8.25, L. Poláková
7.–14. 9. Šumava a Chodsko, vlakový 
zájezd, pěší turistika 
18. 9. Kostelec u Hol.–Karlovice–
Zámeček–Prusinovice–Kozrál–Líšná, 
14 km, bus v 8 hod., V. Vaculík
21. 9. Turistický pochod Za přerovským 
zubrem a cykloturistická jízda Na kole 
Přerovskem. Pěší trasy 6 až 50 km, 
na kole 8 až 105 km. Start 7–10 hod., 
sokolovna, cíl do 18 hod. tamtéž.
25. 9. Středeční vycházka, M. Calet-
ková

AKCE:
2. 9. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího 
Polčáka o houbách, ukázky vaření z hub 
a mykologická poradna. Od 17 hod. 
v budově ORNIS, vstupné 10 Kč. 
8. 9. Dny evropského kulturního dědic-
tví – vstup zdarma. 
14. 9. Prohlídka parku Michalov s prů-
vodcem – nahlédnutí do historie a pře-
devším ukázky zajímavých dřevin. Od-
chod od budovy ORNIS v 9.30 hodin, 
vstupné 10 Kč. 
27. 9. Los Espejos (Alicante ES) – cover 
punk band. Koncert v zahradě ORNIS, 
od 17 hodin, vstupné 30 Kč. 
28. 9. Státní svátek. Bezplatný vstup 
od 9 do 17 hod., 28.–29. 9. expozi-
ce ekoporadny ORNIS na okresní za-
hrádkářské výstavě v Tovačovském 
zámku.

vÝUKové PRoGRAMy PRo ŠKoLy: 
Ve městě to žije! O zvířatech v měst-
ském prostředí Ptáci – vše ze života 
ptáků.
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov.
Živá zahrada – o tom, jaká zvířata žijí 
v našich zahradách, čím si prospíváme 
a co pro ně můžeme udělat, aby s námi 
chtěla zůstat.

EKoPoRAdnA: Po–Pá 8–16 hodin
MyKoLoGICKá PoRAdnA: 
Po–Pá 8–16 hodin

HRAd HELFŠTÝn
Út–Ne 9–18 hod.

SEzonní ExPozICE v RáMCI  
vSTUPnéHo: 
Expozice historické mincovny, expo-
zice uměleckého kovářství, vyhlídka 
ze severní husitské věže s mincovním 
dalekohledem. Široká hradba zpřístup-
něna za příplatek 10 Kč.
 
vÝSTAvy:
Do 31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní v galerii na II. ná-
dvoří. 

AKCE:
7. 9. Hradní kejkle – od 11 do 24 hodin 
rozmanitá přehlídka žonglérů, kejklířů 
a artistů všeho druhu. V průběhu dne 
řada workshopů. Galashow začne ve  
21 hodin. Vstupné 80 a 40 Kč. 
8. 9. Dny evropského kulturního dě-
dictví – vstup do hradu po celý den 
zdarma. 
28. 9. Komentované noční prohlídky 
od 19 do 23 hodin. Nutná rezervace, nej-
později do 21. 9. 2013 na e-mail: helf-
styn@volny.cz nebo tel. 581 797 093.

MUzEUM KoMEnSKéHo

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

vÝSTAvy:
do 6. 10. MEOPTA 80. Historie optic-
kého průmyslu v Přerově. Kruhový sál, 

odBoR vySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
30. 8.–1. 9. Těšínské Beskydy na kole 
1. den: Jablunkov–Hrčava–Trojmezí–
Bukovec–H. Lomná. 2. den: D. Lom-
ná–Kamenitý–chata Ostrý–Kozubová–
Milíkov–H. Lomná. 3. den: Kamenná 
chata–Hrubý Buk–Konečná–Bílá– 
H. Bečva–V. Meziřičí (Přerov), 65, 50, 
80 km, vede Jiří Halíř, vlak 8.10 hod.
3. 9. Schůze Restaurace Pivovar 
v 19.00 hod., promítání z akcí.
6.–8. 9. Beskydská 7 (VHT) – extrém-
ní přechod Beskyd. Třinec–Javorový–
Ropice–Travný–Lysá–Smrk–Čertův 
Mlýn–Radhošť–Javorník–Frenštát, 83–
92 km, 4500–5400 m, obtížné, Libor 
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SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

CENTRUm SONUS, PaLaCKéhO 17a
 
Pondělí od 10.15 hod. 
2. 9. Rukodělná činnost: Decoupage 
dekoračních předmětů I. část 
9. 9. Sedm zlatých pravidel péče o du-
ševní zdraví – Olga Župková 
16. 9. Chcete být pánem, nebo otrokem 
svého mozku? Aneb jak funguje náš 
mozek a jak předcházet Alzheimerově 
chorobě – Alena Pelzová 
23. 9. Rukodělná činnost: Decoupage 
dekoračních předmětů II. část 
30. 9. Anglie – Bedřich Šuba 

Středa 
25. 9. Výlet do Valašského Meziříčí 
– návštěva gobelínové manufaktury 
a hvězdárny. Odjezd v 8.45 hod. od cent-
ra SONUS, Palackého 17a, cena 180 Kč. 
Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521. 

Čtvrtek 
12. 9. Vycházka s trekingovými ho-
lemi – návštěva útulku pro psy. Sraz 
v 10.15 hod. v SONUS. 
19. 9. Vycházka s trekingovými ho-
lemi – ke kapličce v Lýskách. Sraz 
v 10.15 hod. v SONUS. 
Trekingové hole si u nás můžete za-
půjčit. Vycházky se konají jen za příz-
nivého počasí. 

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 lek-
tor) 
Kurz PC pro začátečníky pobě-
ží od 23. 9. v odpoledních hodinách 
(od 13 do 14.30 hod.). Cena kurzu je 
400 Kč. Jde o 7 setkání, vždy v pondě-
lí, jedno trvá 1,5 hodiny. Kurz zahrnuje 
učivo od úplných základů (zapnutí počí-
tače) až po práci s internetem a e-mai-
lem. Zájemci se mohou hlásit u Martiny 
Krejčířové na tel. 581 209 298 nebo 
777 729 521.
 
Kavárna pro seniory 
Ve středu 11. září v 16 hod. se koná be-
seda s Jiřím Balcárkem o Rakousku. 

KNIhKUPECTVÍ mEZI SVĚTY

Ve čtvrtek 12. září se v knihkupectví 
Mezi Světy koná křest druhého dílu 
knihy Rudolfa Štěpančíka – Historie 
kopané v Přerově 1949–1989. Akce 
začíná v 17 hodin. 

ČESKOSLOVENSKé dOTEKY

V neděli 1. září se uskuteční pátý hu-
dební večer Česko-slovenských doteků 
na nádvoří přerovského zámku. Vystou-
pí Irena Kanovská a Pohoda na pátou, 
Arrhythmia a Spocená uklízečka, hu-
dební večer začíná v 19 hodin.

dOŽÍNKY Na VÝSTaVIŠTI 

pátek 6. září
19.00 Forum
22.00 Pirillo a Pavel Novák 
 
sobota 7. září
10.00–13.00 Dechová kapela VĚRO-
VANKA
13.30–14.30 BUMBRLÍCI Z POME-
RANČOVÉ ZAHRADY
15.00–16.00 D.U.B.
17.00–18.00 CHINASKI
18.15–18.30 Slavnostní předání Dožín-
kového věnce
18.30–18.45 Vystoupení Capuera
19.00–20.00 ARRHYTHMIA
20.30–21.30 PENZISTOR
22.00–23.30 TURBO

PROmENÁdNÍ KONCERTY 

mIChaLOV, ZaČÁTKY V 15 hOd.
1. 9. Durman – František Šejba & 
spol.
8. 9. Academic Jazz Band a zároveň 
módní přehlídka klobouků – historie 
i současné modní trendy. Začátek pře-
hlídky ve 14.30 hod.
15. 9. Mothers Follow Chairs – blue-
sová a soulová muzika v podání pře-
rovské skupiny.
22. 9. Dechový orchestr Haná ZUŠ 
B. Kozánka

GULÁŠE V hENČLOVĚ 

IX. ročník Mistrovství ČR ve vaření 
kotlíkových gulášů se koná 14. září 
na hřišti TJ Sokol v Henčlově. Návštěv-
níci gurmánského festivalu budou moci 
po 12. hodině ochutnat na 30 druhů čes-
kých i zahraničních gulášů. Doprovodný 
program bude v režii kapel Šediváci, 
Penzistor a Argema.

VÝSTaVa hUB 

Lesní úlovky, kresby a fotografie hub 
budou k vidění na výstavě, kterou v pá-
tek a v sobotu 20. a 21. září pořádá 
Mykologický klub Přerov. Výstava se 
uskuteční v Klubu Teplo na Horním ná-
městí, v pátek od 9 do19 hod. a v sobotu 
od 9 do 17 hod. Návštěvníci si mohou 
přijít pro radu do mykologické poradny. 
Po oba dny probíhají tematické přednáš-
ky Houby Pobečví (pátek v 16 hod.), 
Jarní houby (sobota v 10 hod.) a Vzácné 
hřibovité houby (sobota ve 14 hod.).

aKCE PRO SENIORY PSP 

V sobotu 21. září se koná autobusový 
turistický zájezd do Hostýnských vrchů, 
v plánu je túra do 15 km. Odjezd je z au-
tobusového nádraží ze stanoviště č. 18 
v 7 hod. do Ratiboře. Návrat do Přerova 
je naplánován po 19. hodině.

mĚSTSKÝ dŮm, KRaTOChVÍLOVa 1 

8. 9. Dny otevřených dveří památek 
od 9 do 18 hod. 
8. 9. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DECHOV-
CE 13.30–17.30 hodin,  k tanci a po-
slechu hraje skupina MINI a dechová 
hudba ZÁHORSKÁ KAPELA. 
Oblíbené nedělní taneční odpoledne ne-
jen pro seniory a dříve narozené.
22. 9. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE 13.30–17.30 hodin. 
10. 9. JAROSLAV WYKRENT 
V CIS DUR – narozeninový koncert  
v 19.30 hod. Své sedmdesáté naroze-
niny oslaví Jaroslav Wykrent sváteč-
ním koncertem. Zazpívá za doprovo-
du skupin Synkopa a IN BLUE Ivana 
Němečka. Zazní Wykrentův legendární 
i současný repertoár, kromě něj vystou-
pí i hosté, kteří jej provázeli v různých 
etapách jeho hudební kariéry – Synko-
pa v čele s Mirkem Šimoníkem a Pet-
rem Peškou, dále Petr Němec a Marie 
Rottrová. 
13. 9. „TANEČNÍ 2013“ – zahájení pátek 
(P1 + P2), taneční kurz P1 v 17.30 ho-
din, taneční kurz P2 ve 20.00 ho-
din. Termíny dalších tanečních lekcí  
20. a 27. září. 
Kulturní programy jsou realizovány 
za finanční spoluúčasti Statutárního 
města Přerova.

Čechy 47, Domaželice u Přerova
mobil 721 370 486

www.R66-restaurace.cz

Zveme vás do restaurace
Route 66 – pro všechny

milovníky dobrého jídla.

Nabízíme:

denní menu • minutky
• americké hamburgery

• domácí moučníky
a zákusky

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

možnosti akcí a pronájmů

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

PROVOZNÍ dOBa – PLaVECKÝ aREÁL PŘEROV – září 2013
www.bazenprerov.cz                                                                                                                   ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, 
pára,

whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu 

(od 16. 9. 2013 )

sauna
samostatný 

vchod 
(od 16. 9. 2013 )

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–14
6.15–7.30

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–18
18–21

ženy
14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–19
15–21

muži
13–21

Čtvrtek
13–16
17–20

6.15–7.30
9–16
17–21

6.15–7.30
9–16
17–18

imobilní 
13–15

18–21
ženy
15–21

Pátek 13–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–16
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota 10–20 10–20
10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 

10–12
10–18

společná
10–18

Upozornění:
Provoz v sauně zahájen 16. 9. 2013

Inzerce A131000879

dOBROdRUŽSTVÍ Na aLJaŠCE 

Cestovatel Leoš Šimánek představí 
ve středu 2. října v Klubu Teplo svou 
velkoplošnou panoramatickou show 
Aljaška – Pobřeží Pacifiku. Promítání 
s barvitým vyprávěním dobrodružného 
cestovatele začíná v 19 hodin. Členům 
expedice se podařil čin, který doposud 
nemá obdoby – na nafukovacích člu-
nech obepluli západní pobřeží Kanady 
a Aljašky. Do aljašské divočiny vyrazil 
Šimánek již tradičně se svou rodinou 
a dvojicí přátel. Obdivovali jedinečnou 
panenskou přírodu a byli nadšeni krá-
sou ledovcových velehor, množstvím 
divokých zvířat a pohostinností míst-
ních obyvatel.



16 kino/galerie

Od 3. 9. je v galerii Mezi Světy výstava ob-

razů Ivany Lomové, výtvarnice existenciální 

figurativní malby, ilustrátorky a scenáristky. 

Vernisáž za účasti autorky začíná v úterý  

3. září v 17 hodin, její obrazy jsou Mezi 

Světy k vidění až do konce září.

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

Od Svatovavřineckých hodů jsou v Galerii města vystave-

ny obrazy a grafiky Františka Ringo Čecha. Téměř osm-

desát originálních olejů nebo grafických tisků různých 

formátů je k vidění i ke koupi až do 22. září. Ve čtvrtek 

26. září bude v galerii výstava obrazů moravského malíře 

Antonína Lukavského s názvem Balanc. Výstava začne 

vernisáží v 17 hodin.

2. 9.–13. 9. 
Co je štěstí a Ptactvo naší planety – tematická výstava soutěže v dětské kresbě, 

výstava se koná u příležitosti 90. výročí založení Klubu esperantistů v Přerově 

2. 9.–27. 9. 
Toulky Francií – výstava fotografií Martina Blaťáka 

1. 10. 
Skleněné objekty Ivany Šrámkové, vernisáž začíná v 17 hodin

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

výStavní Síň paSáž, kRaTochvÍlova ul. 

V září v Minigalerii ŽEROTÍN Z. H. vystavuje 

přerovský malíř Jan Kašpar, který patří k nejstarší 

generaci. Malování je pro něj celoživotním koníč-

kem. Maluje hlavně miniatury, olejomalby na plátně. 

V průběhu celé své životní dráhy namaloval desítky 

obrazů a obrázků zejména s přírodními motivy.

Minigalerie žerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERov, TEl. 581 217 508

Trafačka nabízí keramické etno-

kameny z dílny keramiků Zuzany 

Strakové a Luboše Valčíka. Ručně 

točené hliněné koule ze šamoto-

vé hlíny s engobou jsou vhodné 

do skalek, na terasy nebo na rozve-

selení trávníku. V exteriéru mohou 

být celoročně, jsou mrazuvzdorné. 

V Trafačce je k vidění i užitková 

keramika od stejné autorky – její hrníčky, zvonky a konvice.

traFaČKa – KráMeK prO raDOSt, Na MaRku, PŘERov, TEl. 608 408 295

V září je v galerii Atrax souborná výstava 

známých malířů. Za zmínku určitě stojí 

litografie Josefa Velčovského, absolven-

ta SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU 

v Praze, ateliéru monumentální malby 

u profesora Karla Součka. Pro jeho obra-

zy je typická poezie a snivost. Velčovský 

uspořádal přes 120 samostatných výstav 

v Česku a v celé Evropě, vystavoval v USA nebo Mongolsku. Kromě litografií je 

v Atraxu vystavena nová kolekce šperků z ateliéru Jiřího Tomance.

galerie atraX, koZlovSkÁ 8, PŘERov, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1. 9. v 17.30 elysium
1. 9. ve 20.00 elysium
2.–4. 9. v 17.00 letadla – 2D
2.–3. 9. ve 20.00 líbánky
1. 9.  v  15.30  Šmoulové 2  –  3D, 
BIJÁSEK
4. 9. ve 20.00 pěna dní, KLUB
5.–8. 9. v 17.30 One Direction: this is 
us – 3D, republiková premiéra
5.–6. 9. ve 20.00 One Direction: this 
is us – 3D
7.–8. 9. ve 20.00 revival
9.–11. 9. v 17.00 letadla – 3D
9.–10. 9. ve 20.00 elysium
8. 9.  v  15.30  Šmoulové 2  –  2D, 
BIJÁSEK   
11. 9. ve 20.00 liberace! ARTKINO
12.–14. 9. v 17.00 Justin: Jak se stát 
rytířem – 3D, republiková premiéra
12.–13. 9. ve 20.00 Mortal instruments: 
Město z kostí, republiková premiéra
14.–15. 9. ve 20.00 líbánky
15. 9. v 17.30 líbánky
16.–18. 9. v 17.00 Justin: Jak se stát 
rytířem – 2D
16.–17. 9. ve 20.00 Mortal instruments: 
Město z kostí

15. 9. v 15.30 Justin: Jak se stát rytí-
řem – 2D, BIJÁSEK   
18. 9. ve 20.00 život té druhé, LADY 
CLUB
19.–22. 9. v 17.30 Diana, republiková 
premiéra
19.–22. 9. ve 20.00 Diana
23.–24. 9. v 17.00 Oggy a škodíci
23.–24. 9. ve 20.00 Očista  
22. 9.  v  15.30  Oggy a škodíci, 
BIJÁSEK   
25. 9. v 17.30 všichni dobří rodáci, 
BIOSENIOR
25. 9. ve 20.00 všichni dobří rodáci, 
BIOSENIOR
26.–29. 9. v 17.30 Donšajni, republi-
ková premiéra
26.–29. 9. ve 20.00 Donšajni
29. 9.  v  15.30  Já, padouch  –  3D, 
BIJÁSEK   
30. 9.–1. 10. v 17.30 One Direction: 
this is us – 3D
30. 9.–1. 10. ve 20.00 One Direction: 
this is us – 3D
2. 10. ve 20.00 Bergman & Magnani: 
válka vulkánů, KLUB
Změna programu vyhrazena.
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Do Galerie Střed se mohou lidé vydat na výstavu obrazů 

Evy Milotové. Malířka vystudovala SUPŠ v Uherském 

Hradišti, několik let učila v LŠU v Hulíně, kde také byd-

lí. Je členkou Sdružení výtvarného umění v Hodoníně, 

které založil Joža Uprka. Zabývá se kombinovanou technikou, malbou a ilustrací, 

sama také píše knihy.

galerie StŘeD, kRaTochvÍlova 22, PŘERov, TEl. 581 201 571

Inzerce A131009323




