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Děti z Přerova budou od podzimu do 
jara jezdit na státem dotovaný ozdrav-
ný pobyt na Malou Morávku, která je 
vstupní branou do nejkrásnějších míst 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 
Na jedenáctidenní pobyt na horském 
vzduchu mají nárok žáci, kteří žijí 
v oblastech se zhoršenou kvalitou 
ovzduší – a Přerov mezi ně patří. 
„Ministerstvo životního prostředí po-
skytne každému dítěti dotaci ve výši 
zhruba tři sta korun na den. Tato fi-
nanční podpora potěší především ro-
diče. Ti totiž v konečném důsledku 
zaplatí za pobyt méně peněz – kon-
krétně zhruba sto korun za den,“ uvedl 
náměstek primátora Dušan Hluzín, 
který má na starost oblast školství. 

Celkem se v hotelu Neptun vystřídá 
přes patnáct stovek žáků druhých 
až pátých tříd ze všech osmi pře-
rovských základních škol. „První 
turnus odjede první listopadový 
den letošního roku, poslední při-
jede koncem dubna příštího roku. 
Děti si užijí horský vzduch v prů-
běhu topné sezony, kdy v Přerově 
bývá zhoršená kvalita vzduchu,“ 
vysvětlila Libuše Drtilová z odboru 
školství přerovského magistrátu.  
Na Malé Morávce se děti nebudou 
jen rekreovat, ale také učit, a to 
podle environmentálního programu 
Příroda jako dům.  Školáci se tak 
budou učit citlivě vnímat problema-
tiku životního prostředí.  (KOM)

Ani chladné a deštivé počasí neodra-
dilo čtyři desítky nadšenců, aby vyra-
zili na pátou cyklojízdu po Přerově.  
Na sedmikilometrovou trasu vyjeli 
zástupci všech věkových kategorií, 
hlavně ti, kteří fandí městské cyklis-
tice a popularizují ji coby ekologický 

způsob dopravy. Akce se totiž kona-
la právě v týdnu evropské mobility. 
„Další dvě cyklojízdy – jednu na 
jaře a druhou na podzim – plánuje-
me v příštím roce,“ zmínil cykloko-
ordinátor Jiří Janalík z přerovského 
magistrátu.  (ILO) 

Přerovské děti pojedou na dotované školy v přírodě

Cyklisty neodradila ani nepřízeň počasí

Archeologické objevy Na Marku budí zájem veřejnosti. Lidé z Přerova, ale i jiných 

měst, si nenechali ujít komentované prohlídky Horního náměstí a se zájmem si 

prohlédli také odkryté základy kostela sv. Marka a naslouchali odbornému výkladu 

archeologů. „S jistotou můžeme říct, že po této dlažbě chodil Komenský. Je to jedna 

z nejvýznamnějších památek na Moravě,“ zmínil archeolog Jan Mikulík. Do konce 

roku budou základy kaple a školy jednoty bratrské zakonzervovány a o osudu lo-

kality, která pravděpodobně získá statut kulturní památky ČR, se bude rozhodovat 

v příštím roce. Už teď je ale jasné, že původně plánované parkoviště pro 14 stání tady 

nebude. „Takovou památku musíme chránit a nezastavíme ji parkovištěm. Ostatně 

14 míst problémy města s parkováním v centru nevyřeší,“ uvedl Michal Zácha, ná-

městek přerovského primátora. Foto: Ingrid Lounová (ILO)

Zastupitelé města Přerova se sejdou v pondělí 21. října ve 13 hodin v sále Klubu 

Teplo na Horním náměstí. Na programu jednání budou majetkoprávní záleži-

tosti, finanční a školská problematika. Jednání komunálních politiků mohou 

zájemci sledovat i na webových stránkách města (www.prerov.eu), přenos 

zajišťuje on-line TV Přerov.   (RED)

Fotosoutěž o Žerotínech v září skončila. V průběhu října můžete na stránkách 
www.prerov.eu v sekci Žerotínové hlasovat pro snímky, které se vám nejvíce 
líbí. V závěru roku zveřejníme jména nejúspěšnějších fotografů, kteří získají 
hodnotné ceny.  (RED)

Tudy kráčel Komenský

Pátá cyklojízda Přerovem. Foto: Ingrid Lounová



Skupinky bezdomovců popíjejících 
krabicové víno nejsou dobrou vizit-
kou města. V Přerově proto na mnoha 
místech, hlavně poblíž supermarketů, 
platí vyhláška o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejnosti. „Nejčastěji 
se bezdomovci pohybují kolem mar-
ketů, na nábřeží PFB, u mostu Legií 
a kolem nádraží. Tam, kde platí suchá 
vyhláška, naši strážníci popíjejícím 
skupinkám alkohol zabavují a vylé-
vají ho. Musí si po sobě uklidit a sa-
mozřejmě je nutí k opuštění místa,“ 
uvedl zástupce ředitele městské po-
licie Miroslav Komínek. 
Jiná kategorie jsou lidé, kteří se ocit-
li v tíživé životní situaci a nemají 
kde bydlet. Těm nezbývá nic jiného 
než postel v ubytovně. „Podle po-
sledního šetření je na území měs-
ta 12 ubytoven, které mají kapacitu 
pro 450 až 500 lidí,“ informovala 
Andrea Kafková, vedoucí oddělení 
sociál-ních věcí a zdravotnictví z pře-
rovského magistrátu. O ubytování 
v těchto zařízeních nejčastěji žádají 

lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů 
museli vystěhovat ze svého bytu. 
Další kategorií žadatelů jsou ti, kteří 
se vracejí z výkonu trestu.
„Ceny ubytování za osobu na měsíc 
se pohybují od tří do čtyř tisíc korun. 
Téměř všechny ubytovny přijímají 
osoby závislé na dávkách státní so-
ciální podpory, a to i rodiny s dět-
mi,“ upřesnila Kafková. Ubytovna 
v Dluhonské ulici č. 94 má bezbariéro-
vý přístup, bydlet tu mohou i zdravot-
ně handicapovaní, kteří jsou upoutáni 
na vozík. „Někteří obyvatelé k nám 
přišli přímo z nemocnice, jiní z ulice 
nebo z výkonu trestu. Máme tady uby-
tované celé rodiny, celkem 60 lidí,“ 
informoval Pavel Mirga, který uby-
tovnu v Dluhonské ulici provozuje 
už sedmým rokem. Další ubytovnu 
s kapacitou až 200 lůžek má v Tovární 
ulici. „Stále přicházejí noví zájemci 
o bydlení. Je jich čím dál tím více. 
Spolupracujeme i se sociálními pra-
covnicemi, které nám sem posílají 
další klienty,“ dodal Mirga. V ubytov-
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Lidí bez domova přibývá, v Přerově je 12 ubytoven 

Mezi laureáty je autor stovek tex-
tů pro řadu zpěváků a hudebních 
skupin – Jaroslav Cedidla. Ten je 
Přerovanům také známý i jako mo-
derátor kulturních akcí. 
Dalším nositelem Ceny města 
Přerova bude Vladimír Strakoš, 
ocenění získá za zásluhy a osobní 
podíl na založení Vysoké školy lo-
gistiky v Přerově. 
Ženy mezi oceněnými zastupuje Eva 
Koplíková, učitelka společenských 
tanců a plavání a mistryně světa v pla-
vání seniorů z roku 2012. 
Marcela Vysloužilová byla na-
vržená na Cenu města Přerova za 
svou pěveckou kariéru. Publiku je 

známá pod svým dívčím jménem 
Urbášková, byla dlouholetou zpěvač-
kou přerovských hudebních skupin 
Trumf, Noble Man Viktora Kozánka 
a úspěšně nahrávala v Českém roz-
hlase a v ostravské televizi.
Za dlouholeté zásluhy o sport ve měs-
tě, v české házené, košíkové a lyžová-
ní, získá ocenění i František Andrle.  
Poslední významnou osobností 
v řadě oceněných je Jan Hlavačka – 
bývalý poslanec v letech 1974–1986 
a někdejší člen Rady města Přerova. 
Působil ve funkci obchodního ředi-
tele Meopty a na počátku 90. let se 
zasloužil o její přežití a revitalizaci. 
 (RED)

Ceny města dostane šest osobností

Blokové čištění města 
2. 10. Tománkova, Jasínkova, Interbrigadistů
9. 10. Svisle, Šířava, V. Novosady + parkoviště u kostela
16. 10. Sokolská, Velká Dlážka (parkoviště před panelovými domy)
23. 10. Osmek parkoviště, U Žebračky, U Výstaviště
30. 10. Dluhonská, Na Odpoledni + parkoviště
6. 11. Fügnerova, Mervartova, parkoviště Bayerova

ně, kde jsou i vozíčkáři, zaměstnává 
šest pečovatelek, které se ve dvou 
směnách starají o zdravotně posti-
žené. „Některým ubytovaným zajiš-
ťujeme i dovoz stravy, mnozí z nich 
ale na to nemají peníze a spokojí se 
jen s rohlíky a vodou,“ popsal Mirga. 
Samotným ubytovaným do řeči moc 
není. „Nesmíme se bavit s novináři,“ 
zmínil jeden z mužů před ubytovnou. 
„Kdybychom měli jinou možnost, tak 

tady nebudeme,“ dodal další z nich. 
Pracovníci magistrátu do ubytoven 
pravidelně docházejí a dohlížejí na 
dodržování pravidel pro poskytování 
ubytovacích služeb. K těm třeba patří 
prevence vzniku infekčních onemoc-
nění, správné zacházení s prádlem 
a způsob očisty prostředí ubytovny. 
Další kontroly se také zaměřují na 
zajištění kvality vody, aby odpovídala 
hygienickým požadavkům.  (ILO) 

Slovo domov už vypustili ze svého slovníku, lidí bez střechy nad hlavou přibývá. V létě mnozí z nich dobrovolně žijí 
na ulici, zimu by ale v parcích a vybydlených domech nepřečkali. V úvahu tak přichází některá z ubytoven pro soci-
álně slabé nebo ubytovna pro bezdomovce U Výstaviště.

Do lavic 35členného zastupitelstva 
usedl v pondělí 9. září 38letý Emil 
Krestýn (ČSSD). Nahradil tak své-
ho stranického kolegu Miloše Šidla, 
který na konci srpna nečekaně ze-
mřel. Emil Krestýn je členem ČSSD 
čtyři roky, o komunální politiku se 
však zajímá déle. „Od roku 2010 
jsem členem poradní komise rady 
města – konkrétně působím v roz-

vojové a investiční komisi,“ uvedl 
Emil Krestýn. 
Nový zastupitel vystudoval bio-
fyziku na Přírodovědecké fakul-
tě Masarykovy univerzity v Brně 
a doktorské studium absolvoval 
na Lékařské fakultě univerzity 
Palackého v Olomouci. V současné 
době pracuje jako specialista v ob-
lasti laboratorní diagnostiky.  (RED)

Den vzniku samostatného československého státu si připomenou občané, 
zástupci města, příslušníci armády a dalších organizací v pondělí 28. říj-
na u pamětní desky T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí v Přerově. 
Vzpomínkové shromáždění začíná v 10 hodin. 

Přerov má nového zastupitele

Vzpomínková akce u TGM

Jedna z ubytoven v Dluhonské ulici je bezbariérová, slouží tak i vozíčkářům. Většinou 

se jedná o lidi, kteří jsou odkázaní na sociální dávky. Foto: Ingrid Lounová

Ceny města Přerova si ve středu 23. října ve slavnost-
ní síni přerovského zámku převezme z rukou předsta-
vitelů města šest laureátů. Pamětní medaile získávají 
už od roku 1964 významné osobnosti, jež jsou spjaty 
s Přerovem. Slavnostní akt v přerovském zámku začíná 
v 17 hodin, poté bude v Městském domě v 19.30 hodin 
koncert Moravské filharmonie Olomouc k 95. výročí 
vzniku republiky.
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 V polovině září deštivé počasí hou-
bařům přálo, nadšeni byli i odborníci.  
„V Beskydech jsme našli opravdu 
vzácnou podzemní houbu – kořeno-
vec copatý, roste jen na dvou místech 
v České republice. Další vzácností je 
nález lopatičky kyjovité, která svým 
unikátním tvarem plodnice připomí-
ná zmenšeninu lopatky,“ informoval 
mykolog Jiří Polčák. Pokud se ale vý-
razně ochladí, s houbařskou sezonou 
bude konec.  „Předpovědi přízemních 
mrazíků hřibovitým houbám nepřejí, 
zato by mohly začít růst pozdně pod-
zimní druhy,“ nastínil Polčák.

Mít rychlé nohy a chytit dobrý vítr – 
to je základní předpoklad, aby se drak 
vznesl vzhůru k obloze. V Henčlově si 
v neděli 9. září tuto typicky podzimní 
disciplínu vyzkoušeli dospělí spolu 
s dětmi. „Na 9. ročníku drakiády se 
sešlo na sedm desítek draků. Vyhlásili 
jsme tři soutěžní kategorie – nejpěk-
nější a nejmenší drak a nejlepší ruční 
práce,“ informoval jeden z organi-
zátorů akce Milan Minařík. Kromě 
papírových draků do oblak stoupaly 
i balonky přání. „Každý balonek má 
k sobě přivázaný papírek s adresou 
a prosbou, aby nám nálezce poslal 
odpověď, kam až balonek doletěl. 
Loni mi odepsala starší paní z Hluku 
u Uherského Hradiště,“ svěřila se 
desetiletá Andrea Mrtvá z Troubek. 
Na některé balonky přišly v minulých 
ročnících odpovědi i ze sousedního 
Polska a Slovenska.  (ILO)

Houbařovo srdce plesá. Rostou!

Nad Henčlovem létali draci

Plné košíky si nosí houbaři z lesů na Přerovsku a z Hostýnských vrchů. Rostou 
oblíbené hřibovité druhy, holubinky i ryzce. Odborníci jsou zase nadšeni z nálezů 
vzácných exemplářů. Na 16. výstavě hub, kterou uspořádali přerovští mykologové, 
bylo v Klubu Teplo k vidění na 300 druhů.

Chodíte rádi na houby? A které druhy 
sbíráte?

Jana 
Habčáková, 
Beňov
Na hřiby cho-
dím ráda a sbí-
rám pouze 
bedly a babky, 

ostatní houby poznám jen částeč-
ně, nechávám si radit od zkušeněj-
ších. Na výstavu jsem vzala i svou 
třídu, abychom si všichni rozšířili 
znalosti.

Petr 
Novotný, 
Přerov
Chodím hrozně 
rád, ale není 
na to čas. Dlou-
ho jsem na hou-

bách nebyl. A když se tam dostanu, 
sbírám, co najdu a co je jedlé. 

Milan 
Kotulek, 
Radslavice
Já na houby 
nechodím, ale 
mí rodiče cho-
dí a houby moc 

rádi sbírají. Já je ani nejím, jen se 
na ně rád dívám.  

Tereza 
Poková, 
Lověšice
Na hřiby cho-
díme do lesů 
v okolí Přerova. 
Sbíráme pra-

váky, panšťáky, klouzky, křemenáče 
– prostě jen ty, které bezpečně po-
známe. Maminka z nich potom udělá 
smaženici nebo si je nasušíme.

Jiří Mitraš, 
Hranice
Houby sbírá-
me nejraději 
v lesích Libavé 
a bereme to, co 
najdeme. Teď 

už by mohly růst i václavky. Když se 
mi podaří najít suchohřiby, praváky 
a bedly, tak jsem rád. Na holubinky si 
dávám pozor, některé jsou nejedlé. 

Ptala se a fotografovala  
Ingrid Lounová

ANKETA  

Festival ptactva
Moravský ornitologický spolek pořádá 
v sobotu 5. října u příležitosti Festivalu 
ptactva exkurzi na tovačovské rybní-
ky. Účastníky čeká nenáročná vycház-
ka v terénu vhodná i pro děti. Průvodci 
budou zkušení ornitologové. Sraz je 
u sádek v Tovačově v 7.45 hod. Exkurze 
se zastaví na Křenovském rybníce, 
dále bude pokračovat k Hradeckému 
rybníku. Zájemci se mohou k exkur-
zi připojit i později na hrázi rybní-
ka. Info: 776 064 743, 606 324 763,  
e-mail: mosprerov@seznam.cz.

 Výstava hub je populární i mezi školáky. Do Klubu Teplo chodily celé třídy. 

 Foto: Ingrid Lounová

Obloha nad Henčlovem patřila desítkám papírových draků.  Foto: Ingrid Lounová

Cyklobus Bečva, který od července 
do srpna svážel výletníky z Přerova 
až do rekreační oblasti Beskyd, byl 
mezi lidmi velmi oblíbený. V prů-
běhu prázdninových sobot do něj 
usedlo na tři sta lidí. „První sezo-
na naznačila, že lidé o cyklobus zá-
jem mají. Otevírá se nám možnost 
úspěšnou službu ještě zkvalitnit  
a rozšířit i o další dny. Cyklobus by 

mohl jezdit už i v červnu,“ řekl pře-
rovský cyklokoordinátor Jiří Janalík. 
Na stránkách města je proto anketa, 
která mapuje zájem lidí o rozšíření 
služby cyklobusu v příští letní se-
zoně. Anketu s názvem Cyklobus 
Bečva najdou zájemci na www.pre-
rov.eu – v sekci magistrát – rozvoj 
města – cyklistická doprava. Vyplnit 
jej můžete až do 15. října. (KOM)

Zapojte se do ankety
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Pečovatelka se často stává členem rodiny
Pomáhají s úklidem domácností, ob-
starávají nákupy, spolupracují při 
osobní hygieně a mnohdy jsou pří-
jemnou společnicí. Řeč je o pečo-
vatelkách, které docházejí do do-
mácností, aby vypomohly s běžnými 
činnostmi, které dříve narození sami 
nezvládají. V Sociálních službách 
města Přerova tuto činnost zajišťuje 
35 pečovatelek a denně vypomáhají 
u 440 lidí, převážně vyššího věku.
V Přerově je osm domů s pečovatel-
skou službou, pečovatelky ale dochá-
zejí i do mnoha dalších domácností, 
kde je zapotřebí jejich pomoci. „Naší 
snahou je, aby lidé zůstávali ve svém 
domácím prostředí co nejdéle a ne-
museli odcházet do jiných zařízení 
sociálního typu,“ vysvětluje Sylva 
Bártová, vedoucí Pečovatelské služ-
by Sociálních služeb města Přerova. 
Kromě nákupů a úklidu domácnosti 
pečovatelky seniorům zajišťují praní 
a žehlení prádla, dovoz obědů a ne-
mohoucím připravují a podávají jídlo. 
„Denně po celém městě rozvážíme 
okolo 320 obědů. Některým uživa-
telům tuto službu zajišťujeme i o so-
botách a nedělích,“ dodává Ivana 

Koudelová, sociální pracovnice pe-
čovatelské služby. 
U starších lidí se může situace změ-
nit ze dne na den, a pokud se nemů-
že postarat rodina, nebo je člověk 
osamělý, je včasná pomoc nutná. 
„Po zkontaktování jsme schopni 
zajistit pečovatelskou službu oka-
mžitě. U osamělých lidí často na-
hrazujeme rodinu a pečovatelka 
se stává členem rodiny,“ vypráví 
Koudelová. Nejmladší klientce, kte-
rá v Přerově využívá pomoci pečo-
vatelek, je 44 let, naopak nejstarší 
uživatel oslavil 99 let.
„Je to báječná služba. Poprvé u mě 
byla pečovatelka před devíti lety a od 
té doby ke mně chodí stále jedenkrát 
týdně. Pomáhají mi s tím, co bych 
sama nezvládla. A někdy se nechá-
vám i rozmazlovat a nechávám na 
Svatce činnosti, které já zvládám, ale 
nechce se mi do nich – třeba ustlat 
postel,“ svěřuje se Dagmar Tlapová, 
která je deset let upoutaná na vozíku. 
Ta se se svou pečovatelkou spřátelila 
a říká ji křestním jménem. 
Na pečovatelky nedá dopustit ani 
88letá Olga Hlavatá. „Jsem doma ve 

svém prostředí a se službou pečovate-
lek jsem velmi spokojená. Nechávám 
si donášet i obědy, už bych nedokáza-
la stát celý den u plotny,“ říká senior-
ka. „Když jsme začínali, zajišťovali 
jsme hlavně nákupy, péči a úklid. 
V posledních letech pozorujeme, že 
dříve narození požadují osobní kon-
takt – popovídat si, posedět, anebo si 
zajít na procházku,“ doplňuje Sylva 
Bártová. Za všechny tyto služby si 
samozřejmě pečovatelky jednou za 

měsíc účtují podle sazebníku. „Tři 
roky jsem nebyla venku, až letos 
na jaře jsme si poprvé vyšly s pečo-
vatelkou na procházku a já jsem si 
sama koupila chleba. Byla jsem na 
vrcholu blaha,“ podělila se o zážitek 
Marie Fastrová, která se kvůli nemo-
ci obtížně pohybuje. S chodítkem 
a pečovatelkou Janou Pavlíkovou, 
na jejíž návštěvu se vždy těší, teď 
chodí na procházku alespoň jednou 
týdně. (ILO)

Inzerce A131013445

Denně pečovatelky po Přerově roznesou 320 obědů.  Foto: Ingrid Lounová

Kontakt: tel. 581 736 370, www.ssmp.cz
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Bratrská na konci 7. 10.
 Seifertova u výstaviště 14. 10.
 Svornosti 21. 10.
 Riedlova křižovatka 7. a 21. 10.
 Za mlýnem 3 14. 10.
 Sokolská parkoviště 14. 10.
 Sokolská u domu 28 7. a 21. 10.
 Lýsky K bráně u stan. separ. 14. 10.
 Na hrázi za mostkem 7. a 21. 10.
 Palackého za sam. 14. 10.
 tř. 17. listopadu zezadu 7. a 21. 10.
 Dluhonice točna 1. 10.
 Dluhonice u bývalé školy 22. 10.
 Dluhonice u prodejny 8. 10.
 Wurmova za KSZ 15. 10.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 1. a 15. 10.
 Jižní čtvrť I/4 8. a 22. 10.
 Šrobárova 13 1. 10.
 Kozlovská parkoviště 8. a 22. 10.
 Pod valy u parkoviště 15. 10.
 Bayerova 2 1. 10.
 Svisle za samoobsluhou 8. a 22. 10.
 Trávník parkoviště 15. 10.
 Trávník u Chemoprojektu 15. 10.
 Budovatelů 1 1. a 15. 10.
 Budovatelů 5–7 1. 10.
 U tenisu parkoviště 8. a 22. 10.
 U rybníka u trafa 2. a 16. 10.
 Jižní čtvrť u Barumky 23. 10.
 Tyršova parkoviště 9. 10.
 Dvořákova u Rusalky 2. 10.
 Dvořákova u garáží 9. a 23. 10.
 Purkyňova denní pobyt 16. 10.
 B. Němce za VST 9. a 23. 10.
 Optiky u lékárny 2. 10.
 Škodova u trafa 16. 10.

 Pod skalkou parkoviště 2. 10.
 Olomoucká u stavebnin 9. 10.
 Hranická park. u ZŠ 16. a 23. 10.
 Kainarova za Přerovankou 2. a 16. 10.
 Vsadsko parkoviště 9. a 23. 10.
 Žižkova u kašny 3. 10.
 Lověšice u parku 10. 10.
 Lověšice Drážní 17. 10.
 Vaňkova dvůr 24. 10.
 Kozlovice začátek obce 24. 10.
 Kozlovice náves 10. 10.
 Kozlovice Na vrbovcích 3. 10.
 Kozlovice Tučínská 17. 10.
 Macharova 3. a 17. 10.
 Tománkova u garáží 10. a 24. 10.
 Fr. Rasche u parku 3. a 17. 10.
 Na loučkách 15 10. a 24. 10.
 V. Novosady u kostela 3. a 17. 10.
 Újezdec Pod dubíčky 10. 10.
 Újezdec Nová čtvrť 24. 10.
 křiž. Teličkova/Sportovní 4. a 18. 10.
 Popovice U trati 11. 10.
 Popovice za kapličkou 25. 10.
 Vinary u garáží 4. 10.
 Vinary Mezilesí II 18. 10.
 Vinary Růžová 25. 10.
 Vinary Za humny u bytovky 11. 10.
 Henčlov náves 25. 10.
 Henčlov Sokolů 11. 10.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 25. 10.
 Henčlov Zakladatelů (u býv.
školy)

11. 10.

 Výmyslov 25. 10.
 Penčice u pošty 4. 10.
 Penčice V kótě 18. 10.
 Čekyně nad rybníčkem 18. 10.

Vůně ohňů a gulášů přilákala v so-
botu 14. září do Henčlova stovky 
gurmánů. Milovníky dobrého jídla 
neodradilo ani deštivé počasí a při-
šli na 9. ročník Mistrovství ČR ve 
vaření kotlíkových gulášů. Tahákem 
dobré zábavy byla odpolední kapela 
Argema.
Dvaadvacet týmů kuchařů ze všech 
koutů republiky, ale i ze zahraničí, 
se sjelo do Henčlova s nabídkou tra-
dičních receptur i těch novátorských. 
Nechyběly guláše z vepřového masa, 
ze zvěřiny, ale ani z ryb a mořských 
plodů. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích – v Souboji mistrů a v meziná-
rodní soutěži O pohár Pivovaru Zubr. 
Svého vítěze měla i divácká soutěž. 
Letošní ročník byl ale podle organi-
zátora Luďka Bila tím posledním. 
„Konkurence gulášových přehlídek 

je velká. Končit se má na vrcholu, 
proto jsem se rozhodl, že tento roč-
ník bude mým posledním,“ netajil se 
svým rozhodnutím Bil.  (RED)

 Čekyně Na červenici 25. 10.
 Čekyně Podlesí 4. 10.
 Čekyně Borošín 11. 10.
 Teličkova u kotelny 4. 10.

 Pod skalkou park. u 17–21 18. 10.
 Žeravice Suchý potok 25. 10.
 Žeravice Pod lesem 11. 10.

Guláše lákaly, gurmány neodradil ani déšť

Kromě tradičních gulášů – z hovězího či 

vepřového masa – mohli v Henčlově lidé  

ohutnat i rybí nebo z mořských plodů.

 Foto: Hana Žáčková
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Budeme vyrábět energii z odpadu?
V minulém čísle jsme na stránkách 
Přerovských listů přinesli fakta a názo-
ry odborníků týkající se problematiky 
odpadového hospodářství. Před třemi 
lety zahájil Olomoucký kraj přípravu 
integrovaného systému nakládání s od-
pady v rámci celého kraje (ISNO). Kraj 
také nechal vypracovat studii provedi-
telnosti pro projekt ISNO včetně vybu-
dování zařízení pro energetické využití 
odpadu (ZEVO). Jako nejvhodnější 
z těchto hledisek byla vyhodnocena 
lokalita Přerov – areál teplárny Dalkia 
ČR. V Klubu Teplo se během roku 
uskutečnilo několik seminářů, na nichž 

se mohli zájemci z řad veřejnosti ptát 
odborníků na nejrůznější problematiku 
týkající se likvidace a třídění komu-
nálního odpadu a také na spalovny 
a ZEVO. V příštím roce nás možná 
čeká referendum, v němž budeme roz-
hodovat, zda bude v Přerově zařízení 
pro energetické využití odpadu, nebo 
ne. Abychom měli dostatek informací, 
budeme na stránkách listů přinášet ná-
zory, fakta i postřehy odborníků. První 
dva nejčastější dotazy jsme zodpově-
děli v minulém čísle, nyní přinášíme 
odpovědi na další z nich.
 (ILO)

PROČ ZEVO, PROČ NE JINÝ 
ZPŮSOB VYUŽITÍ ČI ODSTRANĚNÍ 
ZBYTKOVÉHO ODPADU? 

V principu existují dvě možnosti, 
jak naložit se zbytkovým odpadem: 
uložit jej na skládku nebo jej ener-
geticky využít. 
Ukládání neupraveného (biologicky 
nestabilního) odpadu vyžaduje velký 
a prakticky nevratný zábor půdy, je 
zdrojem emisí skleníkových plynů 
a ekologickou zátěží pro další genera-
ce. Proto je jeho skládkování v rámci 
Evropy omezováno (již dnes zákaz 
např. v Rakousku, Německu, Dánsku, 
Nizozemsku; v ČR se zákaz předpo-
kládá v roce 2023). Spalováním odpa-
du získáváme teplo a elektřinu, které 
by jinak musely být vyrobeny z cen-
ných neobnovitelných surovin, jako 
je uhlí, ropa nebo zemní plyn (vý-
hřevnost směsného zbytkového KO 
je srovnatelná s hnědým uhlím). 
Například v Německu, Rakousku, 
Itálii je v menší míře (oproti ZEVO) 
využívána technologie tzv. mecha-
nicko-biologické úpravy odpadu, po-
mocí níž je po vytřídění kovů zhruba 
polovina odpadu využita jako palivo 
pro speciální zařízení, zbytek je bio- 
logicky stabilizován (neuvolňuje 
např. skleníkové plyny) a ukládán 
na skládku. Hlavní nevýhodou je 

vysoký podíl skládkovaného odpadu. 
Jen některé složky odpadu, nikoli 
veškerý zbytkový odpad, lze ener-
geticky využít v průmyslu, např. při 
výrobě cementu. 

PROČ JE NAVRHOVÁNO 
ZEVO ZROVNA V PŘEROVĚ? 
CO VYPlYNUlO ZE STUDIE 
PROVEDITElNOSTI

Vysoká připravenost lokality (are-
ál teplárny Dalkia), možnost využití 
stávajících zařízení – rozvodů, ko-
munikací apod. (úspora investic až 
o 30 %). Možnost využití železniční 
dopravy – výhodná poloha, existence 
železniční vlečky. Možnost odběru 
veškeré vyrobené energie, existence 
energetických rozvodů, existující po-
ptávka. Možnost výrazného zlepšení 
kvality ovzduší náhradou zastaralého 
uhelného zdroje. Možnost spoluin-
vestice pro municipality (kraj, měs-
ta, obce) a tím i zajištění kontroly 
nad nakládáním se zbytkovým KO. 
Možnost zajištění dlouhodobé stabili-
ty ceny tepla z centrálního zdroje (ne-
závislost na cenách paliv). Pro město 
Přerov minimální náklady na přepravu 
zbytkového KO. 

PaveL JuLIš, 
vedOucí OdbOru stavebníhO  

úřadu a žIvOtníhO PrOstředí 

neJčastěJI se LIdé PtaJí
Je rozdíl mezi ZEVO a spalovnou odpadů? 
Znamená ZEVO konec třídění komunálního 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 komunální odpad? 
Co znamená ANO/NE pro ZEVO? 

Každý má právo
na důstojný život
poCtivost 
sE mUsÍ 
vYpLáCEt !

rsdr.  josef nekl 
kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny PČR v Olomouckém kraji

www.kscm.cz
www.halonoviny.cz

VOLTE

nabízí k pronájmu v areálu STS Přerov, a. s.,  
na ul. 9. května 2452 v Přerově:

Garáž 27 m2 (3,70 š x 7,30 d), elektrická rolovací vrata (3 x 3,5 m výška): 1.000 Kč/měs.
Kanceláře 15 m2–25 m2: 1.060–1.700 Kč/měs. + energie

Prostory v přízemí 42 m2: 2.765 Kč/měs. + energie
Hala 143 m2 + soc. zázemí 36 m2: 10.593 Kč/měs. + energie 

Parkování pro kamiony po 81 m2: 1.000 Kč/měs.

Kontakty: 581 202 745, 736 268 045, 732 773 727
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Z diskusí o plánovaných změnách le-
gislativy odpadového hospodářství se 
zdá, že máme pouze dvě možnosti, jak 
se vypořádat s odpady: spalování nebo 
ukládání na skládky. To však není 
v žádném případě pravda. Existuje 
více technologií, jak odpad ekologicky 
a efektivně využít, které jsou v soula-
du s evropskou legislativou. 
Za posledních 20 let byl v oblasti od-
padového hospodářství ČR díky fir-
mám (a spolupráci s obcemi) vybudo-
ván kvalitně fungující systém svozu 
odpadů a různých forem nakládání 
s nimi. Postupem času se výrazně 
zahustila síť zařízení nakládajících 
s odpady v ČR. Dle statistických úda-
jů*) plyne, že od roku 2003 v České 
republice klesla celková produkce 
odpadů o 15 %. Podíl využívaných od-
padů naopak postupně roste a v roce 
2011 činil více než 78 %. Ruku v ruce 
s tím pak dlouhodobě klesá množ-
ství odpadů, které je třeba odstraňo-
vat (12 %). Klesá i míra skládková-
ní odpadů. Za posledních 5 let bylo 
skládkováním odstraněno o milion 
tun odpadů méně, a to bez navýšení 
poplatku (ze 4,9 mil. tun na 3,8 mil. 

tun). Nakládání s odpady v ČR je plně 
funkční, zcela odpovídá legislativě 
Evropské unie a je plně srovnatelné 
s ostatními státy EU, nastavené tren-
dy jsou pozitivní. Není tak relevantní 
důvod měnit stávající funkční systém 
a lidem tuto službu zdražovat. 
V ČR působí řada moderních zařízení 
k opětovnému použití a materiálové-
mu využití odpadů. Jedná se napří-
klad o třídicí a drticí linky či další 
komplexnější technologické linky 
na mechanickou úpravu odpadů (tří-
dění, drcení, lisování, demontáž např. 
autovraků, elektroodpadu, stavebních 
a plastových odpadů apod.), kterých 
je nyní již přes 2000*). Uveďme, že 
v roce 2011 bylo v ČR 582*) linek 
na třídění odpadů s celkovou roční 
kapacitou převyšující 7 mil. tun*) 
a zařízení na zpracování odpadů dr-
cením zde máme asi 700 s kapaci-
tou převyšující 18 mil. tun za rok*). 
Stejně tak jsou standardně využívány 
technologie na chemickou, biolo-
gickou a fyzikální úpravu odpadů. 
Kompostáren využívajících biolo-
gicky rozložitelné odpady má ČR 
více než 226*) s celkovou roční ka-

pacitou přes 2,5 milionů tun*). Co se 
týká recyklace konkrétních komodit, 
jako je například sklo, papír či plasty, 
máme zde moderní, úspěšné a kon-
kurenceschopné linky a technologie 
hned v několika krajích, s dostateč-
nou kapacitou a potenciálem mož-
ného dalšího rozvoje. 
ČR tedy úspěšně přispívá ke stále se 
navyšujícím procentům materiálového 
využití odpadů, což je základním cí-
lem aktuální evropské strategie smys-
luplného nakládání s odpady. Co se 
týká energetického využívání odpadů, 
máme na našem území v současné 
době 3 spalovny komunálních odpadů 
plus 44 dalších zařízení, kde se odpady 
energeticky využívají*). Tato ostatní 
již existující zařízení jsou nejen en-
vironmentálně vhodná pro spoluspa-
lování odpadů, ale představují také 
z ekonomického hlediska udržitelnější 
řešení. Spoluspalování v k tomu vhod-
ných zdrojích respektuje důraz na tří-
dění a materiálové využití odpadů 
prosazované EU a dává v daných regi-
onech ekonomicky i environmentálně  
smysl. Jsou místní a stojí jen zlomek 
toho, co spalovna. Linky vyrábějící 

palivo z odpadu (TAP) splňující defi-
nované legislativní normy k možnému 
energetickému využití lze nalézt např. 
v Pardubickém, Moravskoslezském, 
Plzeňském i Středočeském kraji, ale 
i v dalších regionech. Oproti spalov-
nám výše uvedená zařízení nepotře-
bují ke svému budování ISNO ani 
sdružování obcí, aby se smluvně za-
jistil neustálý přísun dostatečně vel-
kého množství výhřevného odpadu 
(řádově asi 100 000 tun za rok), a to 
minimálně na 20 až 30 let. Aby byla 
konkurenceschopná, nepotřebují ani 
uměle navýšit poplatky v zákoně (jako 
spalovny), jež ve svém důsledku ne-
znamenají nic jiného než zdražení 
odpadového hospodářství s dopa-
dem na původce odpadů, to znamená 
obce, jejich obyvatelé a firmy. Proto 
ČAOH prosazuje uplatnění různých 
typů technologií v prostředí volného 
trhu s důrazem na využití a zpracování 
odpadů po vzoru EU. O spojení ISNO 
a spaloven příště. 

Petr haveLka
ředIteL čaOh, www.caOh.cz

*) zdroj: MŽP, Cenia, Statistická ro-
čenka ŽP 2012

Současnost a budoucnost nakládání s odpady v ČR



O první říjnové sobotě se to bude 
v Předmostí hemžit turisty. Na pořadu 
dne je totiž už 16. ročník putování Po 
stopách lovců mamutů. Start a pre-
zentace účastníků je od 9 do 10.30 
hodin ve dvoře Základní školy J. A. 
Komenského v Předmostí.
„Vycházková trasa je dlouhá při-
bližně devět kilometrů. Je určená 
pro malé i velké turisty, pro rodiče 
s dětmi a samozřejmostí je doprovod 
čtyřnohých mazlíčků. Na několika 

stanovištích jsme si pro účastníky 
putování připravili soutěže zručnos-
ti,“ informovala Ivana Fikarová, zá-
stupkyně ředitelky Základní školy 
J. A. Komenského v Předmostí. Na 
podzimní vycházce nebude chybět 
ani tradiční občerstvení – voňavý 
mamutí zákusek, limonáda a dospělí 
účastníci budou moci zahnat žízeň 
žejdlíkem piva. Ti, kteří dorazí až do 
cíle, obdrží upomínkový list a drobné 
dárky.   (ILO)

08 zábava

Turisté znovu vyrazí 
po mamutí stopě SOUTĚŽ

Tipujte a vyhrajte. Na prvního, de-
sátého a dvacátého čtenáře, kteří 
budou znát správnou odpověď, 
čeká odměna. Poštou ji zašleme 
na vaši adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Hodiny se nacházejí na Městském domě. 
Výherci: Šárka Mojzíková, Dagmar Mráč-

ková a Karla Veselovská.

Co můžete vyhrát:
Pro tři 
výher-
ce naší 
soutě-
že je 
připra-
v e n a 
v z d ě -
lávac í 
země-
p i s n á 
hra Kde leží Kotěhůlky. Asi každý 
ví, že Ostrava leží na východ od 
Prahy. Ale víte, které z těchto měst 
leží severněji? A kde vlastně leží 
ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát hru 
a dozvíte se to! Kdo se trochu vy-
zná v českém zeměpisu, nebude 
mít žádný problém s umístěním 
karet českých, moravských a slez-
ských měst a pamětihodností na 
správná místa. A kdo se zatím 
tak úplně nevyzná, může se toho 
hodně dozvědět a naučit. Hra na-
bízí prostor i pro velmi zajímavé 
blafování a užijete si u ní spoustu 
zábavy.

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

Soutěžní otázka zní:
Kdo drží tuto knihu a kde 
se zmíněná socha nachází? 
Znáte i jejího autora?

Inzerce A131013440

Po stopách lovců mamutů mohou v sobotu 5. října vyrazit na turistický pochod do 

Předmostí rodiny s dětmi i třídní kolektivy. Foto: Ingrid Lounová  
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Aplaus vstoje a trojnásobný přída-
vek – tak to vypadalo na sedmikříž-
kovém koncertě textaře, zpěváka 
a muzikanta Jaroslava Wykrenta. Do 
posledního místa Přerované obsadili 
v úterý 10. září Městský dům, koncert 
sledovali i ze zaplněných balkonů. 
Důvod byl zřejmý – Jaroslav Wykrent  
se právě před 70 lety narodil a své 
narozeniny slavil tak, jak se na mu-
zikanta sluší a patří, na pódiu, mezi 
svými.  „Jsem strašně unavený, ale 
nesmírně šťastný,“ svěřil se po kon-
certě oslavenec.
Mezi gratulanty a zároveň účinkují-
cími nechyběli jeho nejbližší přáte-
lé – muzikanti z přerovské Synkopy 
v čele s Mirkem Šimoníkem a Petrem 
Peškou, kapela Ivana Němečka In 
Blue, jež Jaroslava Wykrenta v po-
sledních letech doprovází, zpěvák Petr 
Němec a nestárnoucí Marie Rottrová, 
která zpívá písničky z Wykrentovy 

textařské dílny. Diváci si tak poslechli 
oblíbené hity, mezi něž patří Agnes, 
Růžová pentle, Lásko, Slunečnice 
nebo To nic, ale i novější Sáro, Sáro 
a úplnou premiéru měla píseň Už to 
není ono, milá Yoko v podání samot-
ného autora.  
Mezi gratulanty byl i primátor města 
Jiří Lajtoch, který oslavenci předal 
mimo jiné i klíč od města. „Dávejte si 
bacha, kam teď všude vlezu,“ reago-
val s úsměvem obdarovaný.  Jaroslav 
Wykrent se do konce roku chystá 
přibližně na deset koncertů. V Praze 
zazpívá 1. října a Přerované, kterým 
unikl jeho narozeninový koncert, se 
mohou 16. října vydat do sousední 
Olomouce.   (ILO)

Chronologicky uspořádaná publikace 
začíná dějinami nejstarších škol od 
16. století a pokračuje čtivě napsa-
nými kapitolami o rozvoji přerov-
ského školství od doby Rakousko- 
-Uherska až do roku 2012. Autorsky 
se na ní podíleli pracovníci přerov-
ského muzea a Státního okresního 
archivu v Přerově-Henčlově.  
Převážná většina textů byla napsá-
na přímo pro tuto knihu. Je v nich 
uvedeno mnoho zajímavých, málo 
známých nebo dosud nepublikova-
ných skutečností, získaných při dlou-
holetém studiu archivních materiálů 
a literatury. Pozornost je věnována 
státnímu, církevnímu i soukromému 
školství – od mateřských škol až po 
školu vysokou. Autoři se zaměřili na 
objasnění spletitého vývoje obecných 
a měšťanských škol do roku 1953, 
zachytili budování základních škol 
ve druhé polovině 20. století a změny 
po roce 1989. Přehledně je podána 
historie přerovských středních škol 
včetně často se měnícího systému uč-
ňovského školství. Shrnující kapitoly 
připomínají historii škol v místních 
částech a vývoj uměleckého školství 
v Přerově. 
V knize je použit originální obrazový 
materiál z fondů obou institucí a ne-

chybí ani několik dobových plánů 
Přerova se znázorněním tehdejšího 
i současného rozmístění školních 
budov. 
Publikace je určena pamětníkům, 
zájemcům o dějiny regionu i odbor-
níkům. Její křest se uskuteční v pře-
rovském zámku v podvečer 24. října, 
na vernisáži výstavy Labyrint pře-
rovských škol, která bude v Muzeu 
Komenského otevřena od 25. října 
a potrvá do 16. března příštího roku.                                                                       
 JarmILa KLímOvá 

Přerované tleskali Wykrentovi vstoje Nová kniha mapuje dějiny přerovských škol

Inzerce A131002270

Inzerce A131001389

Inzerce A131013290

Mezi gratulanty na „sedmikřížkovém“ koncertě Jaroslava Wykrenta nechyběla ani 

zpěvačka Marie Rottrová. Foto: Ingrid Lounová

Historickou monografii Dějiny přerovského školství 
vydalo Muzeum Komenského za podpory statutárního 
města Přerova.

OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá pracovníky, osoby se zdravotním 

postižením na pozice uklízeč/ka na HPP 
v Přerově a objektová vedoucí. 

VOLEjtE 730 186 797
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Primátor města Přerova podle § 15 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:
1.  Volba do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 26. října 2013 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:

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 
J. A. Komenského
a Mateřská škola
Pod Skalkou 11
Předmostí
volební okrsek č. 15

Hranická

Základní škola 
J. A. Komenského
a Mateřská škola
Pod Skalkou 11
Předmostí
volební okrsek č. 16

Janáčkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teličkova
Tyršova
U Dráhy
Zahradní

Základní škola 
J. A. Komenského
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 
J. A. Komenského
a Mateřská škola
Pod Skalkou 11
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
Na Červenici 2, 
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 
J. A. Komenského
a Mateřská škola
Pod Skalkou 11
Předmostí
volební okrsek č. 23

Hanácká
Kočíře
Kovářská
Na Kopci
U Trati

budova MMPr
Vinařská 5, Vinary
volební okrsek č. 24

Přerov,
část Přerov XI-Vinary
a ulice Krátká,  
Na Výsluní

budova MMPr
Na Návsi 40, 
Žeravice
 volební okrsek č. 25

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
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

Domov pro seniory
Kabelíkova 14a
volební okrsek č. 39

Kabelíkova
Purkyňova
Slaměníkova

Mateřská škola
Dvořákova 23
volební okrsek č. 40

tř. Gen. Janouška
Vaňkova
Dvořákova 75 – ne-
mocnice
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

Domov pro seniory
Kabelíkova 14a
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
Jarní
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
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3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem). Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hlaso-
vání umožněno.
4. Volič, který se dostavil do vo-
lební místnosti s voličským průka-

zem, je povinen po prokázání to-
tožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi.
5. Voliči budou dodány nejpozději 
1 den přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.
6. 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 prostoru určeném k úpravě hlaso-
vacích lístků vloží volič do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku může přitom za-
kroužkováním pořadového čísla nej-
výše u 4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. 
Po opuštění tohoto prostoru vloží 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 

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

V Přerově dne 13. 9. 2013

Ing. Jiří Lajtoch v. r.
primátor města

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky vyhlá-
sil prezident republiky svým roz-
hodnutím publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 266/2013 Sb., volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, na dny 25. a 26. 
října 2013.

Změna sídla volebních okrsků

Od lednových voleb prezidenta re-
publiky došlo ke změně sídla volební-
ho okrsku č. 20 v části města Čekyně. 
Volební místnost (dříve Jabloňová 6) 
bude v budově MMPr (knihovna), Na 
Červenici 2. 

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR konaných ve 
dnech 25. – 26. 10. 2013 ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu 
(statutárním městě Přerově), může na 
voličský průkaz hlasovat v jakémkoli 
stálém volebním okrsku na území ČR 
nebo v jakémkoli zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 

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  
23. 10. 2013). Na vyvolávacím za-
řízení zvolit službu „Trvalý pobyt, 
Změna trvalého pobytu“.  O osob-
ně učiněné žádosti se sepíše úřední 
záznam. 

•  nebo podáním doručeným nej-
později 7 dnů přede dnem voleb 
(16.00 hod. dne 18. 10. 2013) 
na podatelnu Magistrátu města 
Přerova, Bratrská 34. 

Podání v listinné podobě musí být 
opatřené úředně ověřeným podpi-
sem voliče. 

Podání v elektronické podobě musí být 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo zaslané prostřed-
nictvím datové schránky voliče.  
Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů, je ověření podpisu pro účely 
využití volebního práva u správních 
úřadů osvobozeno od správního po-
platku. Tuto skutečnost správní úřad 
u úkonu vyznačí.
Voličský průkaz může za stejných 
podmínek jako obecní úřad vydá-
vat na žádost voliče i zastupitelský 
úřad, pokud je u něj volič zapsán ve 
zvláštním seznamu voličů. 
Pro žádost o vydání voličského průka-
zu není žádný předepsaný formulář. 
Magistrát města Přerova nicméně do-
poručuje použít jím vytvořený formu-
lář „Žádost/úřední záznam o osobně 
podané žádosti o vydání voličské-
ho průkazu“, případně i „Vzor plné 
moci k převzetí voličského průkazu“. 
Najdete je na webových stránkách 
města http://www.prerov.eu, ikona 
Samospráva, složka Volby a Volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.
Magistrát města Přerova, ohlašovna 
pobytu, předá voličský průkaz nejdří-
ve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 
10. října 2013, osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo ho do vlastních rukou voliče 
zašle na adresu uvedenou v žádosti 
(i do zahraničí). 
Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování v nemocnici, 
zařízení sociálních služeb, 
školském zařízení nebo v jiném 
obdobném zařízení v Přerově 
(dále jen příslušné zařízení)

Při  dlouhodobém  pobytu voli-
če v příslušném zařízení, a pokud 
lze předpokládat, že tam bude i po 
dobu voleb do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, má volič mož-
nost požádat o zápis do zvláštního 
seznamu voličů.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 
hlasovat na základě svého zápisu 
do zvláštního seznamu voličů, pře-
dá osoba stojící v čele příslušného 
zařízení Magistrátu města Přerova 
nejpozději 7 dnů před začátkem 
hlasování (tj. 18. října 2013 do 14.00 
hodin). 
Při krátkodobém pobytu v přísluš-
ném zařízení, nebo když volič neví, 
kde se přesně ve dnech volby bude 
nacházet (např. předpokládá hospita-
lizaci), bude asi nejvhodnější, aby si 
na příslušném obecním úřadě podle 
místa svého trvalého pobytu vyřídil 
voličský průkaz, na který může hla-
sovat v jakémkoli volebním okrsku 
na území ČR i v zahraničí.

Hlasování v zahraničí
Volič může v zahraničí hlasovat ve 
volebních místnostech zřízených 
v prostorách zastupitelských a kon-
zulárních úřadů České republiky, 
s výjimkou konzulárních úřadů 
vedených honorárními konzulár-
ními úředníky (dále jen zastupitel-
ský úřad). Seznam zastupitelských 
úřadů je k dispozici na interneto-
vých stránkách Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR http://www.mzv.
cz, ikona O ministerstvu – Adresář 
diplomatických misí – Zastoupení 
ČR v zahraničí.
V místě svého trvalého pobytu si 
však musí vyřídit voličský průkaz 
nebo musí být zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeným příslušným 
zastupitelským úřadem.
O zápis do zvláštního seznamu voličů 
na zastupitelském úřadě může požá-

dat volič, který má bydliště v územ-
ním obvodu tohoto zastupitelského 
úřadu. O zápis musí požádat nejméně 
40 dnů přede dnem volby.
Voliče, který je zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů na zastupitelském 
úřadě, příslušný obecní úřad vyškrtne 
ze stálého seznam voličů.

Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodá-
na všem voličům nejpozději 1 den 
přede dnem voleb (24. 10. 2013), 
na požádání ji obdrží i ve volební 
místnosti.
V Přerově bude hlasovací lístky voli-
čům doručovat Česká pošta s. p.
Hlasovací lístky se doručují na adresu 
trvalého pobytu voliče vhozením do 
domovní schránky, předáním rodin-
ným příslušníkům apod. 
Pokud se volič na adrese svého tr-
valého pobytu nezdržuje, nemá do-
movní schránku apod., nebudou mu 
doručeny. 

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti, 
v tom volebním okrsku, kam podle 
místa svého trvalého pobytu patří. 
Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občanským 
průkazem.
Občanský průkaz si volič může ne-
chat vystavit i v den voleb – viz člá-
nek  Chcete volit a nemáte občanský 
průkaz?
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 seznamu voličů.

Základní informace o podmínkách hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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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 opatřenou kulatým razítkem 
Magistrátu města Přerova. Na žádost 
mu okrsková volební komise vydá 
i novou sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacího lístku. 
Zde do úřední obálky vloží jeden 
hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může přitom 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává před-
nost. 
Po opuštění tohoto prostoru vloží 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

V prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky 
nesmí být nikdo přítomen zároveň 
s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám 
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní 
postižení nebo z jiných důvodů ne-
může číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro vložení hlasovací-
ho lístku do úřední obálky přítomen 
jiný volič, nikoli však člen okrskové 
volební komise, a voličem vybraný 
hlasovací lístek za něho vložit do 
úřední obálky a případně i úřední 
obálku s hlasovacím lístkem vložit 
do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prosto-
ru určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky, okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.
Volič může okrskovou volební ko-
misi ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, požádat o to, aby 

mohl hlasovat mimo volební míst-
nost (doma), ale pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý 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 ko-
mise mohla voliče navštívit, potře-
buje znát:
•  jeho jméno a příjmení, 
•  adresu, kde ho má navštívit,
•  u panelových domů je dobré sdě-

lit poschodí
•  případně sdělit, který volební den 

a hodinu volič preferuje

Kdy volič promarní svůj hlas
–  jestliže do úřední obálky vloží jiný 

než hlasovací lístek na předepsa-
ném tiskopise 

–  jestliže do úřední obálky vloží pře-
tržený hlasovací lístek

–  jestliže do úřední obálky vloží hla-
sovací lístek poškozený tak, že 
z něj nejsou patrné potřebné údaje; 
zejména vylosované číslo a název 
„volební strany“, jméno a příjmení 
kandidátů a jejich pořadí uvedené 
arabskými číslicemi, označení vo-
lebního kraje, datum voleb, otisk 
úředního razítka Krajského úřadu 
Olomouckého kraje

–  jestliže do úřední obálky vloží více 
než jeden platný hlasovací lístek, ať 
už ve prospěch různých „volebních 
stran“, nebo téže „volební strany“

–  hlasovací lístek nevloží do úřed-
ní obálky

–  odevzdá prázdnou úřední obálku

Lidé, kterým skončila platnost ob-
čanského průkazu, si mohou kvůli 
volbám požádat o nový občanský 
průkaz bez strojově čitelných údajů. 
Tento nový doklad ale platí pouze 
jeden měsíc od data vydání.
Žádost o vydání občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů se 
podává současně se žádostí o vydá-
ní občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji.
„Po dobu voleb ve dnech 25. a 26. říj-
na bude na Magistrátu města Přerova, 
pracovišti občanských průkazů, nám. 
T. G. Masaryka 16, zajištěna služba 

pro případ, že by občan k uplatnění 
svého volebního práva potřeboval 
vystavit občanský průkaz bez stro-
jově čitelných údajů,“ informoval 
koordinátor voleb Jaroslav Sláma 
z přerovského magistrátu.
Za vystavení občanského průkazu 
se neplatí správní poplatek, žadatel 
ale musí dodat dvě  fotografie od-
povídající současné podobě občana. 
„Zároveň musí předložit dosavadní 
neplatný občanský průkaz. V případě, 
že jej ztratil, musí prokázat totožnost 
předložením řidičského průkazu nebo 
rodného listu,“ doplnil Sláma.

Všichni motoristé by si měli zkont-
rolovat své řidičské průkazy. Ti, kte-
rým byl vydán řidičský průkaz od 
1. ledna roku 2001 do 30. dubna roku 
2004, jsou povinni si ho nejpozději 
do konce letošního roku vyměnit. 
Snadným rozeznávacím znakem jsou 
hvězdy s označením CZ nad foto-
grafií. Pokud je na svém řidičském 
průkazu nenajdete, od ledna s ním za 
volant nesmíte. Výměna dokladů za 
řidičský průkaz odpovídající vzoru 
evropských společenství je stano-
vena zákonem. Řidiči, kterých se 
tato výměna týká, se musí do konce 

roku vydat na magistrát – na náměs-
tí TGM 16 – a tam si podat žádost. 
Pokud se chtějí vyhnout frontám, 
měli by tak učinit co nejdříve.
„K výměně řidičského průkazu ža-
datel předloží občanský průkaz, ři-
dičský průkaz a jednu aktuální fo-
tografii. Výměna průkazu je bez 
správního poplatku,“ informovala 
Jitka Kočicová, vedoucí odboru evi-
denčních správních služeb z přerov-
ského magistrátu. Řidiči, kteří ne-
chtějí čekat ve frontě, se mohou na 
určený den a čas předem objednat 
přes webové stránky města.  (RED)

Třeťáci ze Základní školy Velká 
Dlážka se zapojili do celorepubliko-
vého výtvarného projektu pro děti – 
Hravý architekt. V rámci výtvarné vý-
chovy děti vyrazily do města a přímo 
v plenéru malovaly architektonické 
památky našeho města. Nejzdařilejší 
práce jsou nyní k vidění v samostatné 
expozici v rámci mezinárodního fes-
tivalu Architecture Week Praha 2013 
v Jiřském klášteře Pražského hradu.
„Děti ztvárnily renesanční zámek, 
funkcionalistickou sokolovnu a více 
než sto let starý park s krásnou re-
staurací, ale i secesní Městský dům, 
nový Tyršův most a také barevné pa-
nelové domy v Předmostí. Tematicky 
nám tyto práce sedí, protože jsme 
letos v rámci výuky poznávali sou-

časný Přerov a zaměřili jsme se i na 
jeho minulost,“ uvedla učitelka Věra 
Petrošová. Úkolu se děti zhostily 
s velkým nadšením. Nejkrásnější 
práce, které si děti vybraly samy, jsou 
až do 20. října k vidění v Jiřském 
klášteře Pražského hradu. „Odměnou 
pro zúčastněné děti byl den stráve-
ný na Pražském hradě, kde na ně 
čekal bohatý program. Dětem se 
moc líbila prohlídka výstavy Příběh 
Pražského hradu s výkladem archi-
tekta Zdeňka Lukeše, návštěva kata-
komb Chrámu sv. Víta a také setkání 
s Ivanou Zemanovou,“ doplnil ředi-
tel ZŠ Velká Dlážka Martin Černý. 
Projektu Hravý architekt se zúčastni-
lo více než 500 dětí z 20 škol České 
republiky.  (RED)

Chcete volit a nemáte občanský průkaz?
Úředníci na magistrátu vám vydají nový 

Nezapomeňte na výměnu 
řidičského průkazu

Obrázky dětí z Přerova 
vystavili na Hradě

Významné památky malovali školáci ze ZŠ Velká Dlážka v plenéru. Foto: archiv PL
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Jazzem bude žít město na Bečvě tři 
dny a tři noci. „Spolu s dramatur-
gem Alešem Bendou se nám poda-
řilo sestavit opravdu reprezentativní 
program. Letošní ročník seznámí 
posluchače s crossoverovým ně-
meckým trumpetistou, zpěvákem 
a producentem Tillem Brönnerem 

a představí tři velká jména z pravlas-
ti jazzu: trio vynikajícího bubeníka 
a spolupracovníka Diany Krall Jeffa 
Hamiltona, kvartet legendárního ba-
sisty Bustera Williamse a energií 
sršící ikonu funku Maceo Parkera 
s kapelou,“ informoval o svátku jaz-
zu Rudolf Neuls, který je ředitelem 

Československého jazzového festi-
valu už 21 let. 
Zahájení festivalu – ve čtvrtek 
17. října bude patřit česko-sloven-
ské formaci Celebration Band, která 
vznikla právě u příležitosti letošního 
jazzového svátku. Poté je na pódiu 
Městského domu vystřídá německý 
zpěvák a trumpetista Till Brönner se 
svým Quintetem. Po skončení ofici-
ální části koncertu se jazzumilovné 
publikum přemístí na oblíbenou af-
terparty v předsálí Městského domu, 
kde se jamování ujme Petr Kroutil 
Orchestra. Afterparty se budou konat 
po celou dobu festivalu.
Páteční večer zahájí Big Band Matúše 
Jakabčice, složený z elitních hrá-
čů české a slovenské jazzové scény. 
A hlavní sobotní koncert je zcela v re-
žii amerických hudebníků – kvarteta 
Bustera Williamse a kapely Maceo 
Parkera. Jazzovým festivalem, nad 
kterým převzaly záštitu město Přerov, 
Olomoucký kraj a Ministerstvo kul-
tury ČR, provází Aleš Benda.
Vstupenky se prodávají v městském 
informačním centru v Městském 

domě. Cena vstupného na čtvrtek 
a pátek na číslované sedadlo činí 
330 Kč, na stání 150 Kč. Vstupné 
na sobotu je jednotné – 380 Kč. 
„Největší zájem je tradičně o so-
botní koncert, už nyní jsme s před-
stihem prodali několik vstupenek,“ 
uvedla Jolana Plšková z městského 
informačního centra.  Zvýhodněné 
třídenní permanentky zájemci pořídí 
za 900 Kč.  (ILO)

ČTVRTEK 17. 10. Od 19.30 hOd. 
velký sál MD 
Celebration Band (CZ/SK) 
Till Brönner Quintet (D) 

PÁTEK 18. 10. Od 19.30 hOd. 
velký sál MD 
Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band 
(CZ/SK) 
Jeff Hamilton Trio (USA) 

SOBOTA 19. 10. Od 19.30 hOd. 
velký sál MD 
Buster Williams Quartet (USA) 
Maceo Parker (USA) 
www.csjf.cz

Jubilejní festival přivítá velké hvězdy

Inzerce A131013442

Jazz v Městském domě oslaví své třicátiny ve vel-
kém stylu. Na Československý jazzový festival, který 
se v Přerově koná od 17. do 19. října, zamíří muzikanti 
z domácí scény, ze sousedního Slovenska i ze zámoří.  
Muzikou se rozezvučí měšťák i Restaurace Pivovar, kde 
budou probíhat doprovodné koncerty – Jazz u piva.

Americký bubeník Al Foster byl hvězdou loňského ročníku. Foto: archiv PL

Jste soukromý zemědělec a zároveň 
lídr kandidátky KDU-ČSL v před-
časných volbách v Olomouckém 
kraji. Jste více zemědělec, nebo 
politik? Jak to lze skloubit? 
Více zemědělec, i když uznávám, že 
dnešní zemědělec musí být i schop-
ný úředník a někdy i politik… Ale 
teď vážně. Všichni moji předci 
byli rolníci na Hané, jen s krátkou 
přestávkou v období komunismu. 
Politiku dělám ve svém volném čase 
a zadarmo, stále se živím prací v ob-
lasti zemědělství, a proto se cítím 
stále více zemědělcem než politi-
kem. Zvládnout se to zatím dá, ale 
vím, že ne dlouhodobě. Nicméně 
jako mladý člověk snáším vysokou 
pracovní zátěž poměrně dobře.

Co říkáte na státní zemědělskou 
politiku, mohla by být lepší?
Jako soukromý zemědělec nejví-
ce postrádám vizi. Někdy si kla-
du otázku, co ode mne stát vlastně 
chce. Jestli pěstovat plodiny a cho-
vat zvířata pro kvalitní potraviny, 
nebo se věnovat fotovoltaice, nebo 
se vrhnout na výstavbu bioplynové 
stanice. Je škoda, že naši ministři 
nerozumí svému oboru a nedají ze-
mědělské politice koncepci. Naším 
cílem by měla být především pro-
dukce kvalitních potravin, maxi-
mální potravinová soběstačnost a až 
následně údržba krajiny.

Jste jeden z nejmladších lídrů 
stran, které mají šanci dostat se 
do sněmovny. Je to výhoda, nebo 
nevýhoda? 
Já věřím, že výhoda, ostatně 
i na mém příkladu lze pozorovat, 
že KDU-ČSL od roku 2010 prošla 
výraznou proměnou. Celá strana 
prošla výraznou generační obmě-
nou. To se projevilo i na našich kan-
didátních listinách. Většina našich 
lídrů jsou noví lidé, kteří nikdy ne-
byli v nejvyšších patrech politiky. 
Mají za sebou úspěšnou práci v ko-
munální politice či své profesi.

Někteří politici v předvolební kam-
pani tvrdí, že tyto volby budou o za-
chování svobody a parlamentní 
demokracie v naší zemi. Souhlasíte 
s tím? 
Jsem přesvědčen, že to je falešná 
strategie, která má za cíl odvrátit 
pozornost od neúspěchů Nečasovy 
vlády. Ani to neodpovídá sou-
časným problémům společnosti. 
Hlavním tématem voleb musí být 
rekonstrukce státu, obnova hospo-
dářského růstu a tvorba pracovních 
míst. V předčasných volbách by 
proto měli lidé volit podle toho, 
co politické strany považují za svůj 
hlavní volební cíl. Stavět hráz proti 
prezidentu Zemanovi v kontextu 
špatně fungujícího státu a ekono-
mické recese, to je žalostně málo. 

Co je tedy vaším hlavním cílem?
Tvorba pracovních míst a posíle-
ní příjmů domácností. Během let 
2011 a 2012 klesla kupní síla oby-
vatelstva. Cílem KDU-ČSL je, aby 
v rozpočtech domácností zůstávalo 
více peněz. Nechceme dotovat rodi-
ny s dětmi, ale chceme jim ponechat 
co nejvíce peněz, které si vydělají. 
Proto budeme chtít prosadit napří-
klad znovuobnovení společného 

zdanění manželů nebo takovou dů-
chodovou reformu, která zohlední 
i počet vychovaných dětí.
 
Jak hodnotíte po roce své působení 
v krajském zastupitelstvu?
Šli jsme do loňských krajských vo-
leb s jasným programem. Bohužel 
jsme v opozici, a tak je naše schop-
nost tento program realizovat znač-
ně omezena. V rámci možností 
se snažíme upravit návrhy, které 
předkládá koalice ČSSD a KSČM. 
Bohužel v řadě případů jsou naše 
faktické připomínky přehlasová-
ny silou. 

Loni jste v kampani „griloval“, 
letos nic podobného občanům ne-
nabízíte. Změnilo se něco? Kde se 
s vámi potenciální voliči mohou 
setkat?
Budu i letos rád grilovat. V říjnu 
ve všech okresních městech předsta-
víme nejen náš volební informační 
stánek, ale já osobně i něco málo 
ze své zemědělské techniky. Děti 
i rodiče si budou moci vyzkoušet 
sednout třeba do nejvýkonnějšího 
kombajnu na světě…

Děkujeme za rozhovor!
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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.
3. 10. Dětřichov n. Bystřicí–Křížový–
Kočičí vrch–Moravský Beroun, 14 km, 
vede A. Láhnerová, odj. 6.37 hod.
3. 10. Čejč–Kobylí–Bořetice, 20 km, 
vede J. Špinar, odj. 6.47 hod.
10.10. Tesák–Říka–Bystřice p. Hos-
týnem, 12 km, vede M. Garzina, odj. 
autobusem 9.36 hod.
12. 10. Babice nad Svitavou–Ada-
mov–Útěchov– Bílovice nad Svitavou, 
18 km, vede P. Šťáva (čeká v Brně), 
odj. 5.39 hod.
12. 10. Burčákový pochod, 10 km, vede 
J. Švec, 7.42 hod.
17. 10. Uherské Hradiště–Ostrožská 
Nová Ves–Uherský Ostroh, 13 km, vede 
J. Pěček, odj. 8.14 hod.
17. 10. Čekyně–Lhotka–Nelešovice– 
Kokory, 13 km, vede J. Švec, odj. au-
tobusem 7.50 hod.
19. 10. Rožnov–Malá Bystřice–Taneč-
nice– Soláň– Karolínka, 23 km, vede 
J. Sedláková, odj. 6.00 hod.
24. 10. Studénka–Kotvice–Jistebník, 
14 km, vede Z. Kolařík, odj. v 6.00 hod.
24. 10. Tršice–Daskabát–Velký Újezd, 
13 km, vede J. Švec, odj. autobusem 
v 9.00 hod.
26. 10. Hrádek–M. Stožek–V. Stožek–
Jablůnkov, 20 km, vede Z. Kolařík, odj. 
v 5.00 hod.
31. 10. Vzpomínkový pochod SK turis-
tů – Čekyňský kopec, 12 km, vede J. Pě-
ček, sraz u sokolovny v 8.20 hod.
2. 11. Skřítek–Rabštejn–Václavov–
Libina, 21 km, vede Z. Kolařík, odj. 
v 6.37 hod.

STRaŠIdLa na LagUně

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou 
děti i dospělé na 7. ročník Strašidlác-
kých hrátek. Populární lampionový po-
chod za strašidly se koná v pátek 18. 
října od 19 hodin na Laguně. Sraz je 
u restaurace Bašta u Dokládalů. Na sví-
cení je třeba si přinést lampiony, bater-
ky organizátoři průvodu nedoporučují. 
Občerstvení a opékání buřtů na ohni je 
zajištěno.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 10. Hodonín–Zbrod–Mutěnice búdy, 
12 km, vlak 7.24, vede L. Poláková.
5. 10. Nýdek–Beskydské sedlo–Vel-
ká Čantoryje–Vendryně, 19 km, vlak 
5.00 hod., vede C. Punčochářová.
9. 10. Uherské Hradiště–Rovnina–
sv. Roch–Staré Město, 12 km, vlak 8.14, 
vede C. Punčochářová.
12. 10. Malenovice–Ivančena–Lysá ho-
ra–Staškov–Frýdlant n. O., 17 km, vlak 
5.00, vede Vl. Wnuk. 
16. 10. Rokytnice–Žeravice–Lhotka, 
10 km, vlak 8.02, vede V. Vaculík.
19. 10. Buchlovice–Buchlov–Chaba-
ně–Velehrad–Staré Město, 18 km, vlak 
7.24, vede C. Punčochářová.
23. 10. Hostýn–Skalný–Klapinov–Par-
dus–Rusava, 12 km, vlak 7.42, vede 
Vl. Wnuk.
26. 10. Veřovice–Velký Javorník–
Frenštát p. R., 14 km, vlak 7.42, vede 
Vl. Wnuk. 
30. 10. Pavlovice–Bezuchov–Dřevo-
hostice, 11 km, vede V. Polidorová.
6. 11. Přerov–podél zahrádek–Lově-
šice–podél jezírek–Přerov, do 10 km, 
sraz 9.00 před býv. Hypernovou, vede 
L. Poláková.
9. 11. Napajedla–Halenkovice–Žluta-
va–Otrokovice, 18 km, vlak 7.42, vede 
V. Vaculík.

Inzerce A131012852

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, 
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 II. 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.
25. 10.–16. 3. 2014. Labyrint pře-
rovských škol. Galerie a malý vý-
stavní sál pod věží. Vernisáž výstavy 
24. 10. v 17 hod. ve Slavnostní zá-
mecké síni. 

aKCE:
1. 10. Vojenské optické přístroje – před-
náška Ing. Viléma Kohouta v rámci 
projektu Meopta 80. Korvínský dům, 
17 hod., vstupné 10 Kč. 
11. 10. Klasika a Gerschwin. Koncert 
na zámku. Účinkují Corvus Quartet 
a Jiří Šlégl. Od 19.00 ve Slavnostní zá-
mecké síni. Vstupné dobrovolné. 
17. 10. Hrady jižního Polska – přednáška 
Lubomíra Vyňuchala. Korvínský dům, 
17.00. Vstupné 10 Kč. 

oRnIToLogICKÁ STanICE 
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod.

STÁLé ExPozICE: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

rek ml., vlastní auto v 16 hod. ŠS VHT 
Brno, horolezecká výstroj
5.–6. 10. Přechod slovenských poho-
ří–Kremnické vrchy Čremošné–s. Flo-
chovej–Flochová (1317m)–s. Kordi-
ky–Skalka, Skalka–Zlatá Studna–Tri 
Kríže–Kremnica, 2 dny, vede Tomáš 
Beránek, vlak 5 hod., nocleh Chata Lim-
ba na Skalce s polopenzí.
26.–28. 10. Rozhledny Krnovska , pěší 
turistika, Úvalno, Cvilín, Vyhlídka pod 
Lysou, 3 dny, 26, 26, 11 km, vede Milan 
Bezděk, vlak 4.45 hod.
5. 11. Schůze Restaurace Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí

Hledáme dalších 56 lidí,
kteří chtějí

snížit váhu o 5–30 kg.
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.

Nezávazné informace na  
tel. 777 177 672

nebo

www.vybornytip.na–hubnuti.cz

odBoR VySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPaRTaK Přerov
www.vhtprerov.cz
1. 10. Schůze Restaurace Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí
4.–6. 10. Zkoušky vedoucích a cvičitelů 
VHT, cvičné skály Drátník, Jiří Balcá-

VÝSTaVy:
do 31. 10. Ve městě to žije – fotopře-
hlídka. Obrázky zvířat městského pro-
středí zachycené objektivy amatérů 
i profesionálů.
do 31. 10. Ve městě to žije! Výstava 
o zvířatech městského prostředí, o je-
jich přizpůsobování, ohrožení a ochraně. 
Velký výstavní sál ORNIS.

aKCE:
4. 10. Den zvířat. Dopolední program 
pro školy o včelách, ukázka pomůcek, 
vyprávění o práci včelaře, ochutnávka 
medu, živé včely ve skleněném úlku. 
Je třeba se objednat na jeden z termínů 
(8, 9, 10, 11, 12 a 13 hodin) do 2. 10. 
Od 17 hodin v budově ORNIS před-
náška s programem jak pro školy, tak 
pro veřejnost. 
4.–5. 10. Oslavy lesa na Floře. Infostá-
nek ORNIS v pátečním programu pro 
školy a v sobotu pro veřejnost. Výstaviš-
tě Flora Olomouc – Rudolfova alej. 
5. 10. Ptačí festival na rybníku Nesyt 
– ornitologická exkurze s ukázkami 
vodních, mokřadních a rákosinových 
ptáků, jejich hlasy, kroužkování, hry pro 
děti, burčák… Sraz v 8 hodin u váhovny 
naproti nádraží v Sedleci u Mikulova, 
doprava vlastní. 
10. 10. Ondřej Machač – Fauna NP Ulu 
Temburong (Borneo – Brunej). Přírodo-
vědná přednáška o fauně a přírodních 
zajímavostech tropických deštných lesů 
v národním parku Ulu Temburong. Do-
zvíte se, jak se chytá největší štír Asie, 
kde všude žijí sklípkani na Borneu, že 
i žáby a ještěři umějí létat nebo který 
ještěr štěká jako pes. Od 17 hodin v bu-
dově ORNIS, vstupné 10 Kč. 
18. 10. Den stromů – hodinové pro-
cházky parkem pro školy – do 16. 10. 
je třeba se objednat na jeden z termí-
nů (8, 9, 10, 11, 12 a 13 hodin), sraz 
u restaurace Michalov, vstupné 15 Kč 
za žáka, doprovod zdarma. 
20. 10. Den stromů – prohlídka parku 
Michalov a vyprávění o stromech. Od-
chod v 9.30 od budovy ORNIS, vstup-
né 10 Kč.

HRad HELFŠTÝn
Út– Ne 9–17 hod.

VÝSTaVy: 
do 31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní . 

aKCE: 
5. 10. Komentované noční prohlídky 
od 18 do 23 hodin. Nutná rezervace, 
nejpozději do 1. 10. 2013 na mail: helf-
styn@volny.cz nebo tel. 581 797 093. 

Inzerce A131013412
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MaTEŘSKé CEnTRUM SLUnÍČKo

7.–11. 10. Tvořivý týden – celý týden 
budeme tvořit s dětmi
17. 10. Drakiáda – v 16 hod. na zahradě 
MC Sluníčko
29. 10. Dýňové slavnosti –  v16 hod. sraz 
v herně MC, dýně si přineste s sebou.

PRo SEnIoRy z MEoPTy

Výbor klubu důchodců zve všechny 
své členy ve čtvrtek 10. října na pose-
zení v kavárně Bečva. Setkání začíná 
ve 14 hodin.

MISS ModEL

Agentura HIT pořádá XI. ročník prestiž-
ní soutěže krásy a elegance MISS MO-
DEL. O nejsympatičtější dívce mohou 
od 8. října rozhodnout svým hlasováním 
také Přerované na www.miss–model.cz. 
Finále XI. ročníku Miss Model se koná 
v Městském domě 9. listopadu. 

KnIHKUPECTVÍ MEzI SVěTy

Ve čtvrtek 17. 10. se v knihkupectví 
Mezi Světy v Palackého ulici uskuteč-
ní přednáška o autopatii s terapeutkou 
EFT MARTINOU JUŘENOVOU. Akce 
začíná v 17 hodin.

STŘEdISKo VoLnéHo ČaSU
 aTLaS a BIoS 

Do 31. 10. Výtvarná soutěž na téma Mé 
oblíbené zvířátko. Vždy v pátek a v so-
botu od 8 do 11 hod. Keramické hrátky 
– je nutné se předem přihlásit. 
19. 10. O hanácký koláček – vystoupení 
taneční školy v Olomouci 
31. 10. Soutěž O nejkrásnější halloween-
skou dýni. Řádně označenou soutěžní 
dýni přineste i se svíčkou do 15 hodin 
do Atlasu, Žižkova 12, Přerov. Vyhod-
nocení proběhne v 16 hod. před budovou 
Atlasu, na výherce čeká pěkná cena.

MěSTSKÝ dŮM, KRaToCHVÍLoVa 1 

3. 10. POZVÁNÍ NA VEČÍREK diva-
delní hra Neila Simona, v 19.30 hod. 
Hrají: Pavel Trávníček, Jana Švandová, 
Ladislav Frei/Martin Sochor, Světlana 
Nálepková a další. Komedie o životě. 
6. 10. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE 13.30–17.30 hodin. Tradiční 
pokračování nedělních setkání nejen při 
dechovce, tentokrát se skupinou MINI. 
10. 10. Ivo JAHELKA a Miroslav PA-
LEČEK v 19.30 hod., dvojkoncert. Po-
řad sestává ze dvou samostatných částí, 
po společném úvodním bloku se před-
staví MiroslavPaleček ze známé folkové 
dvojice Paleček a Janík. V originální 
interpretaci zazpívá oblíbené Ježkovy 
písně i z repertoáru V+W, ale i řadu 
svých autorských skladeb. V druhé části 
pořadu pobaví Ivo JAHELKA, známý 
coby „zpívající právník“. 
17.–19. 10. XXX. ČESKOSLOVEN-
SKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL – začátky 
vždy v 19.30 hod. www.csjf.cz nebo 
v předprodeji MIC, kde je rovněž pro-
dej vstupenek. 
20. 10. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE 13.30–17.30 hodin. Tradiční 
pokračování nedělních setkání, tentokrát 
se Záhorskou kapelou. 
23. 10. Moravská filharmonie Olomouc 
– slavnostní koncert ke státnímu svátku 
v 19.30 hodin. Koncert pro veřejnost 
a oceněné osobnosti, čerstvé držitele 
Ceny města Přerova za rok 2013. Pro-
gram: J. Brahms : Koncert pro housle, 
violoncello a orchestr, A. Dvořák: Sym-
fonie č. 9e moll Novosvětská.
27. 10. Vojta DYK s B-SIDE Bandem 
z Brna – v 19.30 hodin. Jedinečné spo-
jení brněnského bandu se zpěvákem 
a hercem Vojtěchem Dykem. Reperto-
ár světových rockových a populárních 
písní ve swingových aranžmá.

9. 10. Kongo – přednáška Tomáše Ku-
beše v 17 hodin. Sál Agentury pro ze-
mědělství a venkov, Wurmova 2.
17. 10. Jak lépe komunikovat – přednáš-
ka Aleny Řehořové. Přednášková míst-
nost Městské knihovny v Přerově v 17 
hod. Přihlášky ve studovně MěK.
22. 10. Portrét ve fotografii – přednáška 
Michala Kopčila. Přednášková místnost 
Městské knihovny v Přerově v 17 hod., 
přihlášky ve studovně MěK. 
Všechny přednášky jsou pro čtenáře 
Městské knihovny v Přerově zdarma, 
ostatní 20 Kč.
PRo SEnIoRy:
1. 10. Virtuální univerzita třetího věku: 
Čínská medicína v naší zahrádce, zimní 
semestr (říjen–prosinec) od 13 do 15 
hod. Přednášková místnost Městské 
knihovny v Přerově. Přihlášky ve stu-
dovně MěK.
21. 10. Kulturní akademie knihovny: 
Josef Kainar a Přerov, 13.00–15.00 hod., 
Přednášková místnost Městské knihov-
ny v Přerově. Přihlášky ve studovně 
MěK, tel. 581 219 094.
PRo děTI:
1. 10. Tvořivá dílna: malované kolíč-
ky – 14–16 hod. Půjčovna pro děti, 
Palackého 1.
3., 17. a 31. 10. Herní klub pro děti (stol-
ní a společenské hry), 14–16 hod., půj-
čovna pro děti.
12. 10. Herní klub pro děti – stolní 
a společenské hry 9–12 hod., pobočka 
Předmostí.
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dUHa KLUB RodInKa 

PonděLÍ: 16–18 hod. tvořivá dílna pro 
děti od 4 let i rodiče s tetou Radkou
ÚTERÝ: 9.30–11 hod. volná herna pro 
maminky s miminky, 16–17.30 hod. ve-
selé zpívánky s tvořením (3–6 let)
STŘEda: 9.30–11 hod. cvičení a vzdě-
lávací workshopy pro maminky s mi-
minky do 1 roku
16–18 hod. setkávání se skřítkem IMP-
ŘÍKEM, pro rodiče s dětmi od 6 let
ČTVRTEK: 9.30–11 hod. veselé zpívánky 
s tvořením (2–4 roky), 17–18 hod. hrátky 
s angličtinou pro děti 5–8 let, 18–20 hod. 
divadelní improvizace pro náctileté
PÁTEK: 9.30–11 hod. cvičení a tvoření 
pro batolata od 1 roku. Miniškolka pro 
děti od 2 let probíhá každý den od pon-
dělí do pátku od 6 do 16 hod.
25.–28. 10. Podzimní prázdniny s plavá-
ním v Jeseníkách – informace na webu 
rodinka@rodinka.cz

PRoVoznÍ doBa – PLaVECKÝ aREÁL PŘERoV – ŘÍJEn 2013
www.bazenprerov.cz                                                                                                                  ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén 
pára

whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–16
6.15–7.30

9–16
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–19
18–21

ženy
14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

9–14
15–21

6.15–7.30
9–14
15–19

15–21
muži
13–21

Čtvrtek
13–16
17–20

6.15–7.30
9–16
17–21

6.15–7.30
9–16
17–19

imobilní
13–15

18–21
ženy
15–21

Pátek 13–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–18
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–13
14–20

10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aquaaerobik 

16–17
10–18

společná
10–18

VÝJIMKY (jak se plave ve vyznačené dny):

sobota
12. 10.

10–12
14–20

10–12
14–20

10–12
14–20

společná
10–20

sobota
19. 10.

10–13
16.30–19

10–13
16.30–19

10–13
16.30–19

společná
10–20

neděle
20. 10.

11–18 11–18
aquaaerobik 

16–17
11–18

společná
10–18

pondělí
28. 10

10–20 10–20 imobilní 10–12 10–20
společná

10–20

MěSTSKÁ KnIHoVna 

30. 9.–6. 10. Týden knihoven „S námi 
vždy all inclusive!“, aktuální akce 
na www.knihovnaprerov.cz
3. 10. Prodej vyřazených knih a časopi-
sů 8 až 18 hod. Suterén Městské knihov-
ny v Přerově, Žerotínovo nám. 36.
3. 10. Přednáška psycholožky Petry 
Kolaříkové: EFT – techniky emoční 
svobody. Přednášková místnost Městské 
knihovny v Přerově v 17 hod. Přihlášky 
ve studovně MěK.

ČTVRTEK 
17. 10. Vycházka s trekingovými ho-
lemi – pomalejší. Sraz v 10.15 hod. 
v centru SONUS. 
24. 10. Vycházka s trekingovými ho-
lemi – rychlejší. Sraz v 10.15 hod. 
v centru SONUS. Trekingové hole jsou 
k zapůjčení. Vycházky se konají jen 
za příznivého 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 lektor) 
Kurz PC pro pokročilé poběží 
od 18. 11. v odpoledních hodinách 
(od 13 do 14.30 hod.) Cena kurzu je 
400 Kč. Jde o 5 setkání vždy v pondě-
lí, jedno trvá 1,5 hod. Kurz zahrnuje 
práci s internetem a e-mailem, Sky-
pem, jednoduchou úpravu fotografií 
aj. Zájemci se mohou hlásit u Martiny 
Krejčířové na tel. 581 209 298 nebo 
777 729 521. 

SETKÁVÁnÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a

PonděLÍ od 10.15 Hod. 
7. 10. Rukodělná činnost: keramika 
14. 10. Poněkud hořká pravda o sladkém 
cukru – Olga Župková 
21. 10. Anglie II. část – Bedřich Šuba 
Středa 
9. 10. Kavárna pro seniory v 16 hod. 
Jen ty nám, dudáčku, zadudej – zpívání 
a povídání o dudách a dění kolem nich 
s dudákem Janem Hulvou, který na dudy 
nejen hraje, ale umí je i vyrobit. 
16. 10. od 15 do 16 hod. Plavání – sraz 
ve vestibulu bazénu. Vstupné 52 Kč. 

www.R66-restaurace.cz
www.facebook.com/R66Restaurant

Otevřeno denně 10.00–22.00

Nabízíme:
denní menu • minutky • domácí  

moučníky a zákusky • salonek až pro 
80 lidí (možnost akcí a pronájmů)

Čechy 47, Domaželice u Přerova
tel. 721 370 486



16 kino/galerie

Od 17. října je v Galerii Mezi Světy k vidění keramika 

Kateřiny Dvořákové – Caldero. Výrobě svébytné keramiky 

se autorka věnuje jedenáct let, hlavním znakem její kera-

miky je starobylý vzhled. Koncem loňského roku získala 

regionální certifikát Jeseníky – originální produkt, jenž 

je zárukou kvality.

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

Do 29. října patří Galerie města tvorbě Antonína 

Lukavského. Výstava s názvem Balanc, čítající 

26 rozměrných olejů, nabídne návštěvníkům pře-

vážně figurální náměty v geometrickém prostoru 

s rozmanitou paletou barev. Lukavský, který žije 

v Těšíkově u Šternberka, má smysl pro výstižnou 

zkratku s nezaměnitelným rukopisem, charakte-

ristické je pro něj prolínání reality se světem fantazie. Ve čtvrtek 31. 10. v 17 hodin 

zahájí v galerii výstavu svých fotografií zpěvačka Eva Pilarová. 

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

V Minigalerii ŽEROTÍN vystavuje výtvar-

ník Petr Černoch. Olejomalbě se věnuje už 

od dětství. Spektrum jeho tvorby je širo-

ké od krajinomalby přes zátiší, městskou 

scenerii, figurální kompozice až po akty. 

Preferuje olejomalbu na plátně. Vystavuje 

hlavně na Moravě.

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

25. 9.–18. 10.
Výstava fotografií Grzegorze Sidorowicze – hudební okamžiky z workshopů 

festivalu Blues nad Bobrem v rámci Přeshraničních hu-

debních setkání v Polsku. 

Dernisáž 18. 10. 2013 v 17 hodin za účasti autora.

2. 10.–29. 11.
Bytosti a charaktery – výstava sochařky Ivany Šrámkové. 

Vernisáž 2. 10. v 17 hodin za účasti autorky.

výStavní Síň paSáŽ, kRaTochVÍloVa ul.

V říjnové nabídce Galerie Atrax jsou grafiky, keramika, 

obrazy, plastiky i sklo od různých autorů. Pozornost si 

zaslouží osobitý malířský styl Miroslava Dyla, který 

ve svých akvarelech představuje hlavně beskydskou 

krajinu.

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

1. 10. v 17.30 One Direction – 3D:  
this is us 
1. 10. ve 20.00 One Direction – 3D:  
this is us 
2. 10. v 17.30 One Direction: this is 
us – 2D 
2. 10. v 19.30 andré rieu – live of 
Maastricht 2013 
3.–4. 10.  v  17.30  gravitace  3D 
REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA 
3.–8. 10. ve 20.00 Donšajni 
5.–6. 10. v 17.30 Donšajni 
7.–9. 10. 17.00 Šmoulové 2 – 3D 
6. 10.  v  15.30  Šmoulové 2  –  3D 
Bijásek 
9. 10. ve 20.00 colette ARTkino 
10.–15. 10. v 17.30 Kameňák 4, repub-
liková premiéra 
10.–16. 10. ve 20.00 Kameňák 4 
13.10.  v  15.30  Šmoulové 2  –  2D, 
Bijásek 
16. 10. v 17.30 Mortal instruments: 
Město z kostí 
17.–19. 10. v 17.00 Šmoulové 2 – 2D 

17.–20. 10. ve 20.00 Kameňák 4 
20.–22. 10. v 17.30 Kameňák 4 
21.–22. 10. ve 20.00 2 zbraně 
20. 10. v 15.30 letadla – 3D Bijásek 
23. 10. v 17.00 letadla – 2D 
23. 10.  ve 20.00 Bezpečný přístav 
LADY CLUB 
24.–26. 10. v 17.00 zataženo, občas 
trakaře 2 – 3D 
24.–27. 10. ve 20.00 příběh kmotra, 
republiková premiéra 
27. 10. v 17.30 příběh kmotra 
28.–29. 10. v 17.30 Battle Of the year: 
the Dream team – 3D 
28.–29. 10. ve 20.00 Machete zabíjí 
27. 10. v 15.30 zataženo, občas traka-
ře 2 – 3D Bijásek 
30. 10. v 17.30 revival BIOsenior 
30. 10. ve 20.00 revival BIOsenior 
31. 10. v 17.00 Šmoulové 2 – 3D 
31. 10. ve 20.00 Donšajni 
Změna programu vyhrazena.

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEZda.cZ
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Po celý říjen budou v Galerii Střed k vidění díla 

bruntálského rodáka – akademického malíře Luďka 

Pavézky. Tento všestranný umělec se soustředí 

především na člověka, na vnímání jeho duše, aby 

ji ukázal v tom nejlepším světle. Používá různé 

techniky a často je kombinuje. Sochaří, kreslí 

a také vytváří designový nábytek. Za své návrhy 

výrobků získal mnoho ocenění jak v České repub-

lice, tak i ve světě.  

galerie StŘeD, kRaTochVÍloVa 22, PŘERoV, TEl. 581 201 571
Inzerce A13100xxxx

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


