
Míle pro mámu – tak zní název akce, 
která je oslavou všech matek, babi-
ček a žen, které trpělivě a s láskou 
provázejí své děti na cestě životem. 
Sportovně-zábavné odpoledne se 
uskuteční v sobotu 10. května od 14 
do 18 hodin. V Přerově se Míle pro 
mámu koná už podruhé. „S nápadem 
uspořádat tuto akci přišla sloven-
ská Unie mateřských a slovenských 

center a my jsme se k této myšlence 
připojili. Postupně se přidávají různá 
města z okolních zemí,“ vysvětlila 
Ivana Čagánková z mateřského cen-
tra Rodinka. Start Míle pro mámu 
je mezi 14. až 15. hodinou v parku 
Michalov U Králíčka. Zážitková tra-
sa pro celou rodinu, plná her, zábavy 
a úkolů, vede přes lávku u loděnice, 
pod hradbami na Horní náměstí, kde 

je připravený atraktivní doprovodný 
program. V 16 hodin na pódiu zazpívá 
Pavel Novák, poté jej vystřídají děti 
z mateřských a základních škol a v 17 
hodin je na programu pohádka. „Ta 
bude poněkud netradiční, jedná se to-
tiž o ekopohádku O dvou píšťalkách 
a bude v podání Lubomíra Holzera 
z Univerzity Palackého v Olomouci,“ 
prozradila Ivana Čagánková.  (ILO)
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Lávka U Tenisu zatím 
zůstává v provozu
Lávka U Tenisu zůstává pro pěší 
nadále v provozu. Město vyhlásilo 
další, v pořadí už třetí, výběrové ří-
zení na zhotovitele nového přemos-
tění. V zadání soutěže se klade důraz 
na cenu, ale také na termín dostavby 
lávky. „V prvním výběrovém řízení 
firmy nesplňovaly podmínky zadání, 
do druhého se přihlásila pouze jedi-
ná firma, což je nepřípustné, takže 
jsme museli přistoupit ke třetímu 
kolu,“ zdůvodnil primátor města Jiří 
Lajtoch. Nová lávka za 25 milionů 
korun měla podle původních plánů 
už letos stát. Průtahy s výběrovým 
řízením stavbu komplikují. Město 
musí navíc znovu žádat statika o po-
souzení stavu lávky. Předpokládá se, 
že by vyjádření statika mohlo být 
příznivé. Pokud bude vybrána sta-
vební firma, ve druhé polovině roku 
by začala demontáž lávky a výstavba 
nové.  (ILO)

Nezvyklou podívanou si o první dubnové neděli nenechaly ujít desítky Přerovanů. Krojovaný průvod v čele s Morenou se vydal 

k řece Bečvě, aby udělal definitivní tečku za letošní zimou. „Snažíme se dětem ukázat, co patřilo k tradicím postního období. 

Smrtku vynášíme už potřetí, loni jsme vynechali a teď po dvou letech jsme se k tomuto starému pohanskému zvyku znovu vrá-

tili,“ uvedla vedoucí dětského folklorního souboru Trávníček Dagmar Bouchalová ze Základní školy Trávník. Ke čtyřem desítkám 

dětí v hanáckých krojích se připojili i členové folklorního souboru Haná. Po celou dobu děti zpívaly lidové písničky, které Smrtku 

na její poslední cestě provázejí už několik století. „Některé písničky a říkadla jsme získali z archivu, jsou staré až tři sta let,“ do-

plnila Bouchalová. U Bečvy poblíž loděnice děti Morenu odstrojily a vhodily do Bečvy. FOTO: Ingrid Lounová (ILO)

Nastal čas májového veselení

Svátek matek oslaví sportem a zábavou celé rodiny

Ze Škodovy ulice ještě letos 
zmizí černé skládky
Vedení města se rozhodlo k radi-
kálnímu řešení. Ve Škodově ulici 
hodlá odstranit stále se rozrůstající 
černé skládky. „Chystáme se učinit 
potřebné kroky a uvést veřejné pro-
stranství ve Škodově ulici do sluš-
ného stavu. Lokalitu zabezpečíme, 
možná i oplotíme a náklady bude-
me vymáhat,“ informoval tajemník 
přerovského magistrátu Jiří Bakalík. 
Už v minulosti nechalo město na své 
náklady zajistit vchody a okna v po-
lorozbořených opuštěných domech. 
Částka se vyšplhala na 200 tisíc ko-
run. Společnost Opera Bohemia, 
která lokalitu v roce 2007 od města 
koupila, měla sice velkolepé plány 
a chtěla vybydlené domy přebudovat 
na moderní čtvrť, vše ale zůstalo jen 
na papíře. Město se nyní s Operou 
Bohemia, která je v insolvenci a jejíž 
dluhy stále narůstají, soudí. Stavební 
úřad v Přerově sice neseriózní firmě 
za neplnění závazků uložil několik 
pokut, ty jsou ale v této chvíli jen 
těžko vymahatelné.  (ILO)
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Spalovna: ano, či nE?
Pod touto otázkou se ukrývá více 
podstatných dotazů, na které je 
nutno si odpovědět dříve, než se 
začne plánovat zařízení pro spa-
lování odpadů. Nalézt odpovědi 
na ně pomohou odborníci a lidé 
spjatí se záměrem výstavby spalov-
ny v Přerově v rámci diskuse u ku-
latého stolu, kterou pořádá sdru-
žení Arnika a přerovská iniciativa 
Za naše děti proti spalovně.
Veřejná diskuse se uskuteční 
v pondělí 12. května v Klubu Teplo 
na Horním náměstí od 17 hodin.
Odborníci budou s veřejností dis-
kutovat na téma budoucnosti na-
kládání s odpady v Přerově. Nastíní 
i možné směry vývoje, které dopo-
sud stále stojí ve stínu plánované 
spalovny odpadů.  (Hn)

Co s odpady? Postavíme spalovnu, 
nebo budeme jezdit k sousedům 
Jak by vypadala možná varianta Hanáckého ZEVO – zařízení na energetické využití odpadu, kolik by stála vý-
stavba spalovny a kdo by ji financoval? Jaké jsou další cesty likvidace odpadů? A jakým způsobem se jich zbavují 
ve vyspělých zemích západní Evropy? Právě kolem odpadů a výstavby spaloven se v Klubu Teplo rozproudila dis-
kuse mezi odborníky a laickou veřejností.

Přibližně šedesát lidí se přišlo 
ve středu 16. dubna seznámit s pre-
zentací takzvaného Hanáckého 
ZEVO. V roce 2025 patrně skončí 
možnost skládkování směsného od-
padu, je proto nejvyšší čas hledat 
jiná řešení.
Hned na úvod se přítomní sezná-
mili s tím, jak se v Přerově sepa-
ruje odpad a jaké množství jed-
notlivých komodit vytřídíme. Poté 
přišla na řadu varianta Hanáckého 
ZEVO, jež by na jedné technologic-
ké lince zpracovávalo 100 tisíc tun 
odpadu z Přerovska, Prostějovska 
a Olomoucka. „Zařízení, které před-
stavujeme, je v podstatě sesterské za-
řízení liberecké spalovny švýcarského 
typu. Na rozdíl od Německa, kde je 
zhruba 90 těchto zařízení, švýcarský 
typ klade akcent na udržitelné naklá-
dání se zbytkovými odpady,“ uvedl 
profesor Jaroslav Hyžík z Technické 
univerzity v Liberci, který představil 
variantu Hanáckého ZEVO. To by 
podle plánovaného projektu mohlo 
vyrůst v areálu Dalkia Přerov a jed-
nalo by se o zařízení, které splňuje 
vysoký standard ochrany životního 
prostředí. Hyžík přítomným na sché-

V pátek 2. května odjede v 8.45 ho-
din z náměstí TGM v Přerově auto-
bus do Olomouce-Lazců, kde bude 
v 10 hodin pietní akt věnovaný pa-
mátce obětí Přerovského povstání. 
Ve stejný den budou ve 12 hodin 
položeny kytice u pamětní desky 
mjr. Kokojána a u dalších pamět-
ních desek obětí Přerovského po-
vstání v ulicích města.

8. května 2014
9.45 Položení věnců u pomní-
ku padlých letců na tř. Generála 
Janouška

10.15 Položení květin u pomníku 
obětí Přerovského povstání a druhé 
světové války na hřbitově
10.45 Položení věnců a květin 
u pomníku vojáků sovětské armády 
v Želatovské ulici
Doprovodný program oslav Dne 
vítězství v Želatovské ulici od 11.15 
do 14 hodin
•  Moravská Veselka
•  SVČ Atlas a Bios
•  Policie ČR – policejní psovodi, 

zadržení pachatelů ujíždějících 
v autě, statické ukázky

•  HZS ČR – uhašení požáru vozidla

•  Vojenský veterán klub Boskovický 
Sedmizubec

•  SDH Přerov
•  Black Dogs LE Motorcycle Club
U příležitosti svátku Dne Evropy, 
jenž připadá na 9. května, připra-
ví Městské evropské informač-
ní středisko Přerov na hřišti ZŠ 
Želatovská soutěže a hry pro děti 
i dospělé s tematikou Evropské unie. 
Soutěžící si mohou vyzkoušet kolo 
štěstí nebo poskládat obří puzzle 
Evropy. Zástupci města také vyhlásí 
vítězné snímky autorů z fotosoutěže 
„Evropan ve světě“.  (RED)

Vzpomínka na Přerovské povstání 
a májové oslavy Dne vítězství

matu vysvětlil technologii likvidace 
odpadů spalováním. Jeho kolegyně 
Jiřina Vyštejnová ze Sdružení provo-
zovatelů technologií pro ekologické 
využívání odpadů vyčíslila cenu spa-
lovny na 70 milionů eur, přibližně 
tedy na dvě miliardy korun.
Hned několik dotazů směřovalo k je-
diné otázce – pokud bychom odpo-
vědněji třídili a následně recyklo-
vali, potřebujeme vůbec spalovnu? 

„Kdybychom si s tím dali práci, tak 
vytřídíme ze směsného odpadu tolik 
odpadu k recyklaci, že nezbude téměř 
nic. Že to neděláme, nebo neumíme, 
to je druhá věc. Já se ptám, co za těch 
dvacet pět let do spalovny budeme 
házet? Co budeme spalovat?“ za-
zněl jeden z prvních dotazů v sále. 
„Házet dvě miliardy do něčeho, pro 
co nebude krmivo, je bezpředmětné,“ 
zmínil Přerovan Adin Vyhlídka. „To, 

co jde do spaloven, se už látkově dál 
využít nedá. Příkladem je Švýcarsko, 
kde odpovědně třídí, a přesto mají 
na sedm milionů obyvatel 30 spalo-
ven,“ odpověděl Hyžík. Veřejného 
slyšení se zúčastnili i ekologičtí ak-
tivisté ze sdružení Arnika a Duha, 
kteří se dožadovali odpovědí na od-
borné otázky výstupů ze spalovny. 
Po dvou hodinách diskuse skončila. 
„Přišel jsem si vyslechnout i argu-
menty ostatních, abych se v refe-
rendu rozhodl správně. Pracuji 40 
let v energetice a v této otázce mám 
celkem jasno,“ sdělil Jiří Draška, 
účastník veřejného slyšení. Ze stej-
ného důvodu přišel do Klubu Teplo 
i Přerovan Vladimír Calábek: „Byl 
jsem pozván, abych se orientoval 
v problematice a uměl se rozhodnout 
v referendu,“ odpověděl. 
O tom, zda v Přerově ZEVO vyroste, 
by měli rozhodnout sami obyvate-
lé Přerova. V pondělí 28. dubna by 
měl na zastupitelstvu města padnout 
výsledek, zda bude referendum ještě 
letos, nebo ne. Uzávěrka tohoto čísla 
byla ještě před zasedáním zastupitelů. 
 (ilo)

Potřebujeme spalovnu, nebo stačí, když budeme odpad odpovědněji třídit a recyklo-

vat? Tyto otázky zněly na dubnovém veřejném slyšení nejčastěji.

 Foto Ingrid Lounová
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„Využívám parkoviště naproti škole 
na Šířavě. Za ty dvě hodiny zvládnu 
nakoupit a vyřídím si vše potřebné 
na úřadech. Mám aspoň jistotu, že 
na dvou parkovištích u Prioru, kte-
ré tak jsou díky dvouhodinovému 
režimu pořád v pohybu, najdu mís-
to,“ podělila se o zkušenost Ilona 
Zapletálková z Líšné. Dvouhodinové 
stání zdarma platí dosud na pěti par-
kovištích v Přerově. Jedná se o parko-
vací plochu naproti SOU na Šířavě, 
parkoviště vedle bývalého armádního 
domu v Čechově ulici, u finančního 
úřadu, u velké pasáže v Palackého uli-
ci a na parkovišti u nemocnice, kde je 
pro časově omezené stání vyčleněná 
první řada. Celkem se jedná o zhruba 
100 parkovacích míst. Nejsložitější 
situace je na parkovišti u nemocni-
ce, kde jeho kapacita často nestačí. 
Kromě návštěvníků nemocnice tam 
totiž odstavují svá auta i zaměstnanci 
Meopty. „Přivítala bych, kdyby tam 
přibylo více časově omezených stání 

a taky, kdyby se ta doba prodloužila. 
Když jdu s dětmi na rentgen nebo 
k ortopedovi, tak nám dvě hodiny 
nestačí,“ zmínila Petra Skřivánková 
z Prosenic. O prodloužení parkova-
cí doby u nemocnice už v pracovní 
skupině s názvem Pro dopravu v kli-
du jednají. „Setkali jsme se s těmito 
námitkami a časově omezené stání 
u nemocnice pravděpodobně rozší-
říme na čtyři hodiny a o další řadu. 
Uvažujeme také o jiných parkovištích 
s podobným režimem. Jednalo by 
se o lokalitu u hřbitova, u magistrá-
tu ve Smetanově ulici a o Čechovu 
ulici, a to od křižovatky s Jaselskou 
ulicí až po Kramářovu ulici,“ upřes-
nil člen pracovní komise a zároveň 
radní města Václav Zatloukal. Časově 
omezené stání musí řidiči dodržovat 
jen v pracovní dny od 8 do 18 hodin, 
mimo tuto dobu tam mohou parkovat 
bez omezení. 
Nad dodržováním parkovacího re-
žimu dohlížejí městští strážníci, ti 

také řidiče, kteří značku s kotou-
čem nerespektují, pokutují. „Lidem, 
kteří odstaví auta na časově omeze-
ných stáních a ve voze nemají par-
kovací kotouč, můžeme uložit po-
kutu až do výše dvou tisíc korun. 
Ve správním řízení se může vyšpl-
hat až na dva a půl tisíce,“ vyčíslil 
přestupek zástupce ředitele městské 
policie v Přerově Miroslav Komínek. 
Strážníci se však setkávají i s řidiči, 
kteří dopravní značku s časově ome-
zeným stáním neznají a parkovací 
kotouč s sebou nevozí. „Zmíněná 
dopravní značka je v učebnicích au-
toškoly aspoň 20 let a my ji naše žáky 
učíme. Jako řidič ji vídám v mnoha 
českých i evropských městech, vozit 
s sebou parkovací kotouč v autě se 
určitě vyplatí a my to doporučujeme,“ 
zmínil Jiří Čechák, učitel autoškoly 
v Přerově. Parkovací kotouč se dá 
zakoupit v městském informačním 
centru i na poště, jeho cena se po-
hybuje okolo dvaceti korun. (ILO)

U nemocnice se počet míst 
k parkování s kotoučem rozšíří
Na pěti parkovištích v Přerově mohou řidiči od loňského léta zaparkovat na dvě 
hodiny zdarma. Nový parkovací systém se jim zamlouvá. Na kotouč s hodinami, 
na který si motorista nastaví čas příjezdu a vystaví jej za okénko auta, ale nesmí 
zapomenout. Pokud tak neučiní, hrozí mu sankce. A to buď botička a pokuta přímo 
na místě, nebo ve správním řízení.

Využíváte parkování s časově ome-
zeným stáním před nemocnicí nebo 
v centru města?

Vladimír Pav-
lištík, Popovice
Využívám a jsem 
s tím spokojený. 
Parkoviště vedle 
bývalého armád-

ního domu, naproti Prioru, by mohlo 
být nalajnované, ať se tam vejde víc 
aut. U nemocnice by se s parkovacím 
kotoučem mohlo parkovat déle než 
jen dvě hodiny, pokud jdete na vyšet-
ření, tak vám ta doba nestačí.

Irena Vykouka-
lová, Přerov
Parkovací kotouč 
už vozím v autě. 
Teď jsem ho vy- 
užila u Prioru, dří-

ve tam byl problém najít volné místo, 
teď je to lepší. Dvě hodiny na nákup 
nebo pochůzky po úřadě mi stačí. Horší 
je to u nemocnice, když jdu na chirurgii, 
tak je to na déle než dvě hodiny.

Petr Mrázek, 
Pavlovice
U nemocnice je 
problém zaparko-
vat a dvě hodiny 
jsou příliš krátká 

doba. Já chodím na ortopedii a tam 
je to nejméně na čtyři hodiny.

Miroslav
Mikeš, 
Dřevohostice
U nemocnice je 
to s parkováním 
velmi špatné. 

Teď, když se dá v první řadě parko-
vat jen dvě hodiny, tak se to alespoň 
rychleji točí a když mám štěstí, najdu 
volné místo. Uvítal bych, kdyby se to 
rozšířilo i na další řady. A podle mě 
jsou dvě hodiny dostačující.

Vladimír 
Bořecký, 
Jezernice
Do nemocnice 
jezdím pravidel-
ně na vyšetření 

s očima a nemám tu kde zaparko-
vat, parkoviště je pořád plné. A dvě 
hodiny jsou pro mě málo.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Stání s časovým omezením u nemocnice přibude. Pravděpodobně se prodlouží i doba parkování ze dvou hodin na dvojnásobek.

 Foto: Ingrid Lounová 
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Domov pro seniory je nejlepší v kraji

Cílem této „značky“ je poskyt-
nout lidem jednoznačnou infor-
maci o tom, jakou kvalitu mohou 
od života v daném zařízení sociál-

ních služeb očekávat. „Jde o sys-
tém, který je založený na takzva-
ném udělování hvězd. Už při vstupu 
do domova zájemci uvidí, jestli se 

nacházejí ve dvouhvězdičkovém 
nebo pětihvězdičkovém zařízení,“ 
uvedl náměstek přerovského pri-
mátora Dušan Hluzín.
Značka kvality v sociálních služ-
bách hodnotí všechny důležité as-
pekty pobytu v zařízení z pohledu 
samotného uživatele. „Jednoduše ře-
čeno – osloveni byli naši současní 
klienti, kteří hodnotili, jak jsou se 
životem v domově spokojeni. Bylo 
jen na nich, jakou známku spokoje-
nosti nám přiřadí,“ doplnila ředitelka 
Sociálních služeb města Přerova Jana 
Žouželková. O nejvyšší „metu“ – pá-
tou hvězdu – přišel domov z jediného 
důvodu, klienti totiž nehodnotili pří-
liš pozitivně kvalitu a pestrost stra-
vování. „To už ale bude brzy minu-

Díky přiděleným čtyřem hvězdičkám je přerovský Domov pro seniory aktuální jed-
ničkou v Olomouckém kraji. Prestižní ocenění – Značku kvality v sociálních službách 
– mu přidělila Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.  

Inzerce A141000363 Inzerce A141005185

lostí. O problému víme, takže jsme 
ho řešili a od 1. května bude jídlo 
dodávat nový a v Přerově osvědčený 
dodavatel – Zařízení školního stra-
vování. Jsem si jistý, že se změnou 
budou lidé z domova spokojeni,“ 
doplnil Dušan Hluzín. 
Domov pro seniory funguje v Přerově 
od září roku 2008 a poskytuje po-
moc i podporu dvaaosmdesáti dříve 
narozeným z Přerovska. V pobyto-
vém zařízení je v rámci rehabilitace 
poskytována fyzioterapie, masáže, 
elektroléčba a parafínové zábaly, 
součástí domova je také tělocvična. 
Uživatelé mají také možnost návště-
vy ergoterapie, kde se mohou zapojit 
do ručních prací se dřevem, korálky, 
hlínou či do malování. V domově je 
také knihovna s čítárnou, kadeřnictví 
a pedikúra. Ceněnou novinkou je fo-
toterapeutická místnost, v níž mohou 
senioři relaxovat a dobíjet pozitivní 
energii, a to zvláště v zimních měsí-
cích, kdy jim chybí pobyt na slunci. 
 (KOM)

Domov pro seniory byl po rozsáhlé přestavbě bývalé základní školy otevřen v roce 

2008. V současné době v něm žije 82 dříve narozených. Foto: Ingrid Lounová

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Osmek 5. 5.
 Bratrská na konci 12. 5.
 Seifertova u výstaviště 19. 5.
 Svornosti 26. 5.
 Blahoslavova park. u Bečvy 5. 5.
 Riedlova křižovatka 12. a 26. 5.
 Za mlýnem 3 19. 5.
 Sokolská parkoviště 5. a 19. 5.
 Sokolská u domu 28 12. a 26. 5.
 V. Dlážka školní jídelna 5. 5.
 Lýsky K bráně u stan. separ. 19. 5.
 Na hrázi za mostkem 12. a 26. 5.
 Palackého za sam. 5. a 19. 5.
 tř. 17. listopadu zezadu 12. a 26. 5.
 Dluhonice točna 6. 5.
 Dluhonice u bývalé školy 27. 5.
 Dluhonice u prodejny 13. 5.
 Wurmova za KSZ 20. 5.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 6. a 20. 5.
 Jižní čtvrť I/4 13. a 27. 5.
 Šrobárova 13 6. 5.
 Kozlovská parkoviště 13. a 27. 5.
 Pod valy u parkoviště 20. 5.
 Bayerova 2 6. 5.
 Svisle za samoobsluhou 13. a 27. 5.

 Trávník parkoviště 20. 5.
 Trávník u Chemoprojektu 20. 5.
 Budovatelů 1 6. a 20. 5.
 Budovatelů 5–7 6. 5.
 U Tenisu parkoviště 13. a 27. 5.
 U Rybníka u trafa 7. a 21. 5.
 Jižní čtvrť u Barumky 28. 5.
 Tyršova parkoviště 14. 5.
 Dvořákova u Rusalky 7. 5.
 Dvořákova u garáží 14. a 28. 5.
 Purkyňova denní pobyt 21. 5.
 B. Němce za VST 14. a 28. 5.
 Optiky u lékárny 7. 5.
 Škodova u trafa 21. 5.
 Pod Skalkou parkoviště 7. 5.
 Olomoucká u stavebnin 14. 5.
 Hranická park. u ZŠ 21. a 28. 5.
 Kainarova za Přerovankou 7. a 21. 5.
 Vsadsko parkoviště 14. a 28. 5.
 Žižkova u kašny 9. 5.
 Lověšice u parku 15. 5.
 Lověšice Drážní 22. 5.
 Vaňkova dvůr 2. a 29. 5.
 Kozlovice začátek obce 9. a 22. 5.
 Kozlovice náves 2., 15. a 29. 5.

Harmonogram blokového čištění města
7. 5. 2014 U Tenisu včetně parkovišť, Příční, U Rybníka
14. 5. 2014 Trávník, Jaselská
21. 5. 2014 Šrobárova včetně parkovišť + dvory 
28. 5. 2014 Pod Valy, Kozlovská včetně parkovišť

 Kozlovice Na vrbovcích 9. a 15. 5.
 Kozlovice Tučínská 22. a 29. 5.
 Macharova 9. a 22. 5.
 Tománkova u garáží 2., 15. a 29. 5.
 Fr. Rasche u parku 9. a 22. 5.
 Na loučkách 15 2., 15. a 29. 5.
 V. Novosady u kostela 9. a 22. 5.
 Újezdec Pod dubíčky 15. 5.
 Újezdec Nová čtvrť 2. a 29. 5.
 křiž. Teličkova–Sportovní 9. a 23. 5.
 Popovice U trati 16. 5.
 Popovice za kapličkou 2. a 30. 5.
 Vinary u garáží 9. 5.
 Vinary Mezilesí II 23. 5.
 Vinary Růžová 30. 5.
 Vinary Za humny u bytovky 2. a 16. 5.
 Henčlov náves 30. 5.

 Henčlov Sokolů 16. 5.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 2. a 30. 5.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 2. 5.
 Henčlov Zakladatelů (u býv. 
 školy)

16. 5.

 Výmyslov 2. a 30. 5.
 Penčice u býv. pošty 9. 5.
 Penčice V Kótě 23. 5.
 Čekyně Nad rybníček 23. 5.
 Čekyně náves 2. 5.
 Čekyně Na červenici 30. 5.
 Čekyně Podlesí 9. 5.
 Čekyně Borošín 16. 5.
 Teličkova u kotelny 9. 5.
 Pod Skalkou park. u 17–21 23. 5.
 Žeravice Suchý potok 2. a 30. 5.
 Žeravice Pod lesem 16. 5.

Tovární 2993/4, Přerov www.bcolor.cz
barvy laky za hypermarketem Albert

Slevy pro 
řemeslníky
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Snad k nejzávažnějším případům, 
kterým věnují sociální pracovníci 
zvláštní pozornost, patří problema-
tika týraných, zneužívaných a za-
nedbávaných dětí, kdy je potřebné 
akutní řešení situace. „V těchto pří-
padech spolupracujeme s policií, sou-
dy, školami, dětskými lékaři a další-
mi odborníky. Důležitá je prevence 
a všímavost lidí v okolí týraných dětí, 
kteří se nebojí na problém poukázat, 
abychom trauma dítěte řešili co nej-
dříve,“ vysvětlila Andrea Kafková, 
vedoucí oddělení sociálních věcí 
a zdravotnictví z přerovského magis-
trátu. V loňském roce řešili sociální 
pracovníci celkem 32 případů, kdy 
se jednalo o zvlášť alarmující případy 

ubližování dětem. „Vzpomenu třeba 
případ 11leté dívky, která byla nepři-
měřeně fyzicky trestána jedním z ro-
dičů. Dívka se ve škole sama svěřila 
sociální pracovnici a odmítla se vrátit 
domů. Děvče jsme umístili do zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou po-
moc, poté si ji vzali do péče příbuzní. 
Případ jsme předali policii,“ popsala 
jeden z případů Kafková. 
Sociální pracovníci v závažných 
případech týrání a zneužívání dětí 
hájí prvořadě zájmy dítěte. Aby se 
frustrované děti nemusely vracet 
do závadného rodinného prostředí, 
bývají nejčastěji umisťovány do pěs-
tounské nebo poručnické péče. „Jen 
v loni jsme s pěstouny uzavřeli více 

než šedesát dohod, s poručníky to 
bylo 20 dohod. Do péče jiné fyzické 
osoby, třeba prarodiče nebo tety, jsme 
umístili 36 dětí,“ upřesnila sociální 
pracovnice Eva Poláchová. 
Další závažnou skutečností je fakt, 
že přibývá dětí a mladistvých, kte-
ří neuváženě experimentují s dro-
gami, stávají se na nich závislými, 
a aby na ně získali peníze, uchylu-
jí se k majetkové trestné činnosti. 
„Drogy se objevují už mezi 12- až 
13letými dětmi, nejčastěji se jedná 
o marihuanu a pervitin. Jako důvod, 
proč to zkusily, děti nejčastěji uvá-
dějí, že se nudily,“ popsala Kafková. 
Na pomoc často zoufalým rodičům 
přicházejí kurátoři. „Máme výbor-

nou spolupráci s Psychosociálním 
centrem, s přerovskou Kappou, po-
radenskou pomoc zajišťujeme dě-
tem i rodičům, ale samozřejmě se 
snažíme působit preventivně a šířit 
protidrogovou osvětu ve školách,“ 
doplnila Kafková.
Časté je i zastupování dětí a mladist-
vých u soudů. V minulém roce byli 
sociální pracovníci v 648 případech 
ustanoveni opatrovníky dětí a nezle-
tilých, převážně se jednalo o určení 
vyživovací povinnosti nebo úpravu 
rodičovského styku. V současné době 
má přerovský magistrát 14 sociálních 
pracovníků a kurátorů, kvůli nárůstu 
počtu problémových dětí bude ku-
rátorů přibývat. „Přihlásili jsme se 
ke zvyšování profesní kvalifikace 
svých zaměstnanců a do projektu, 
díky němuž se naše řady rozšířily 
o čtyři nové pracovnice,“ informo-
vala Kafková. (ILO)

Problémových dětí přibývá, kurátoři řeší krádeže i drogy
Počet dětí, které experimentují s drogami nebo pravidelně konzumují alkohol, podle 
statistik narůstá. Sociální kurátoři evidují i více dětí, jež kradly v marketech. Jen loni 
tak bylo na Přerovsku přistiženo 115 dětí, některé dokonce opakovaně. 
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Za vydatného deště se brány Michalova uzavřou
Čím víc je na jaře tepleji, tím víc návštěvníků v parcích. Tato přímá úměra platí i pro nejnavštěvovanější park 
v Přerově. Do Michalova od května zamíří také příznivci nedělních promenádních koncertů, které začínají  
11. května, o druhé májové neděli. Zatímco nezvykle rychlý nástup jara oděl celý park do zeleného hávu 
a do květů, záhony zůstávají zatím holé.  Letničky se tam objeví až po třech ledových mužích.
Letošní novinkou, kterou ocení 
hlavně maminky s kočárky, je jiná 
skladba písku na tamních chodnících. 
„Původní písek jsme odebrali a dodali 
jsme nový, který je ze dvou lomů a má 
různou zrnitost,“ informovala Svatava 
Doupalová z odboru majetku pře-
rovského magistrátu. Podle prvních 
zkušeností to vypadá, že nová volba 
písku se osvědčila. „Písek je hrubší 
a jednotlivá zrnka se nespojují, takže 
se za deště tolik nelepí na boty a kola 
kočárků,“ zmínila Jitka Spurná, ve-
doucí údržby parku Michalov. Zvlášť 
za deštivého počasí se povrch na ces-
tičkách hodně propadal a místy se tvo-
řily kaluže.  Navíc se tam vytvářely 
hluboké brázdy po cyklistech, kteří si 
parkem zkracovali cestu. „Rozhodli 
jsme se proto, že za vydatného deště 
bude Michalov pro veřejnost uzavře-
ný. Nebude tak docházet k devastaci 
pískových chodníků neukázněnými 

cyklisty, kteří po nich jezdí, i když je 
to v parku zakázané,“ zmínil jednatel 
Technických služeb města Přerova 
Václav Zatloukal. Pro kolaře jsou 
totiž určeny jen asfaltové cesty po ob-
vodu parku.
Bez vody zatím zůstává kašna s fon-
tánou, která v loňském roce prošla 
generální opravou za 600 tisíc ko-
run.  „V kašně se objevily puchýře 
a praskliny a aby jimi nezatékalo, 
firma v nádrži udělá novou stěrku. 
Opravu provede v rámci reklamace,“ 
informoval referent investic Jiří Raba 
z přerovského magistrátu.    
 Letničky se v parku objeví až ve dru-
hé půli května. Výsadba květinové 
výzdoby přijde letos na méně peněz 
než v minulých letech. Každoročně se 
tato suma pohybovala okolo 250 tisíc, 
letos si ale některé letničky vypěsto-
valy zahradnice samy. „Ve skleníku už 
máme nachystané hvězdicovité eche-

S novinkou přicházejí na trh s odpa-
dy Technické služby města Přerova. 
Od května budou ve svém sběr-
ném dvoře vykupovat petláhve. 
Zákazník dostane víceméně sym-
bolickou cenu – korunu za kilogram 
plastového odpadu, ale z hlediska 
motivace k třídění odpadů se jedná 
o další krok vpřed.
„V celorepublikovém měřítku jde 
o jednu z prvních vlaštovek – uvidí-
me, jestli se tato novinka v Přerově 
ujme. Zkušenosti v České republice 
s výkupem této komodity takřka ne-
existují, takže nemáme k dispozici 
žádné srovnávací údaje. Přesto to 
chceme zkusit,“ konstatuje jednatel 
Technických služeb města Přerova 
Václav Zatloukal. Podle něj by tímto 
návrhem mohli být motivováni lidé, 
kteří nakupují plastové láhve ve vět-
ším měřítku, ale i ti, kteří si chtějí 
jednorázově přivydělat. „V žádném 
případě to ale není návod pro zlo-
děje, aby nám v ulicích vykrádali 
odpadové nádoby pro petláhve, kte-
rých máme po Přerově rozmístěných 
skoro dvě stě sedmdesát,“ upozorňuje 
Václav Zatloukal. 

V první fázi se budou vykupovat stla-
čené čisté petky modré, zelené a bílé 
barvy, později se možná přistoupí 
k třídění podle barev. „Vykoupené 
láhve poputují na třídicí linku a pak 
do běžného výkupu. Pro představu – 
v loňském roce jsme zpracovali 318 
tun petlahví, což jistě není zanedba-
telné číslo. Uvidíme, jestli lidé budou 
mít od května zájem umělohmotné 
láhve zpeněžit,“ podotýká Miroslava 
Švadlenková z technických služeb. 
Jde o druhý „experiment“, do něhož 
se technické služby letos pouštějí. Už 
v únoru vyzvaly přerovské školáky 
a předškoláky, aby se aktivně zapo-
jili do sběru starého papíru. Vypsaly 
motivační soutěž, v rámci níž mo-
hou školní kolektivy vyhrát příspěvek 
na školní výlet nebo učební pomůcky. 
Navíc děti, které donesou sběr přímo 
do sběrného dvora, mohou získat spo-
lečenské hry a hrají také o tablet – ten 
stále čeká na nejpilnějšího sběrače. 
„Za necelé dva měsíce nasbírali ško-
láci bezmála osmdesát tisíc kilogra-
mů starého papíru – tak vysoké číslo 
jsme opravdu nečekali,“ říká závěrem 
Václav Zatloukal. (KOM)

Za intenzivního deště se brány Michalova uzavřou. Cyklisté, kteří mohou parkem 

projíždět jen po asfaltových cestách, pískové cestičky ničí. Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A141003989

V Přerově se začnou vykupovat petláhve

vérie, které doplní tradiční výzdo-
bu v záhonech z voskovek, afrikánů 
a lobelek. Jedna změna v květinové 
výzdobě přesto bude, v květináčích 
u vstupu nebudou begonie, ale větší 
dosny indické. Begonky se nám bo-
hužel z parku často ztrácely,“ doplnila 

Jitka Spurná. Obdivovat subtropické 
a tropické rostliny mohou návštěvní-
ci parku už nyní v tamním skleníku. 
Ten je otevřený od dubna, a to každou 
středu, sobotu a neděli vždy od 10 
do 16 hodin, jen od 12 hodin je skle-
ník na půl hodiny uzavřen.  (ILO)
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Podpořit myšlenku městské cyklis-
tiky přijede do Přerova i zástupce 
amerického velvyslanectví Robert 
Zimmerman. Společně s primáto-
rem Jiřím Lajtochem tu 9. května 
odstartují tradiční jarní cyklojízdu. 
Jejím cílem je ukázat, že i v podmín-
kách Přerova je možné se pohodlně 
přepravovat po městě v sedle kola. 
Organizátoři už teď vysílají vzkaz 
spoluobčanům: Nechejte ten den auta 
doma a šlápněte s námi do pedálů.
„Velvyslanec, který se chystá 
do Přerova, přijede naši akci pod-
pořit symbolicky. Může se to sice 
zdát překvapivé, ale právě v USA je 
v poslední době cyklistika na velkém 
vzestupu, takže určitě si můžeme na-
vzájem předat cenné poznatky,“ zmí-
nil přerovský primátor Jiří Lajtoch. 
Cyklojízda se ve městě uskuteční 
posedmé a její účastníci si hromad-
ně projedou trasu napříč přerovský-
mi ulicemi. 
V podmínkách Přerova nepůjde zda-
leka o jedinou jarní akci pod patrona-

cí amerického velvyslanectví, která 
zviditelní cyklistiku. Radní totiž před 
časem dali zelenou i akci Do práce 
na kole, která má podpořit zaměst-
nance v tom, aby do práce jezdili 
na kole. Zároveň má motivovat za-
městnavatele, aby vytvořili pracovní-
kům odpovídající podmínky k parko-
vání kol i k osobní hygieně. Pravidla 
soutěže, do níž se už přihlásilo sedm-
náct českých a moravských měst, jsou 
jednoduchá – zaměstnanci si vytvořili 
dvou- až pětičlenné týmy, zaregistro-
vali se a během května si budou evi-
dovat, které dny jeli do práce na kole. 
Úspěšné kolektivy, přejmenované pro 
tento účel na „koloktivy“, pak získají 
hodnotné ceny.
„Nejde ale vůbec o soutěž, která má 
lámat rekordy v počtech kilometrů. 
Spíše jde o pravidelnost a disciplí-
nu přihlášeného týmu. Smyslem je 
ukázat lidem, že cesta do zaměstnání 
nemusí znamenat čekání v kolonách 
nebo hledání místa k zaparkování. 
Díky jízdě na kole si člověk ráno pro-

Jaro je ve znamení cyklistických akcí

Olomoucká nezisková organizace 
InternetPoradna.cz pokračuje i le-
tos díky podpoře Nadace Taťány 
Kuchařové a Magistrátu města 
Olomouce v pomoci lidem starším 
50 let, kteří mají potíže s dluhy. 
Pracovníci poradí klientům i v mís-
tě jejich bydliště.
„Skupina lidí nad 50 let je jednou 
z nejohroženějších zadlužením. Jedná 
se většinou o klienty, kteří ztratili 
práci často v důsledku zdravotního 
omezení, mají půjčky na své osobní 
potřeby, případně na to, aby pomohli 
svým dětem. Tyto závazky pak ne-
jsou schopni plnit,“ říká Kristýna 
Sklenářová, sociální pracovnice po-
radny. Pracovníci poradny se snaží 
hledat co nejefektivnější východis-
ko ze složité situace klientů. „Velmi 
často je osobní bankrot jediným ře-
šením. Hůře jsou na tom však lidé, 
kteří podmínky osobního bankrotu 
nesplní. I těm se v poradně snažíme 
pomoci, a to bezplatně,“ doplňuje 
Sklenářová.
Pokud se i vy nacházíte ve složité 
situaci v důsledku zadlužení nebo 

se zadlužení chcete vyhnout, ne-
váhejte se obrátit na pracovníky 
poradny na adrese: Wurmova 7, 
Olomouc nebo na telefonním čís-
le 774 724 877. Více informací na-
jdete také na webových stránkách:  
www.internetporadna.cz
Díky podpoře nadace mají pracovníci 
možnost dojet za klienty až do vzdá-
lenosti 20 km od Olomouce. Poradnu 
mohou využít lidé se zdravotním zne-
výhodněním, dlouhodobě nemocní, 
senioři a lidé nad 50 let a jejich blízcí. 
 (RED)

Máte dluhy? Najdeme řešení 
i v pohodlí vašeho domova

větrá hlavu a může mít dobrý pocit 
z toho, že přispěl ke zlepšení život-
ního prostředí,“ řekl přerovský cyk-
lokoordinátor Jiří Janalík. Samotná 
soutěž má i další dvě zajímavé dis-
ciplíny. Firmy, které jsou laskavé 

k zaměstnancům-cyklistům, mohou 
soutěžit o titul TOP Cyklofirma. 
Zpestřením bude i kreativní kate-
gorie CykloVohoz, v níž budou pra-
covní týmy soutěžit o nejnápaditější 
cyklistický oděv.  (KOM)

Posedmé se do ulic Přerova vydají v pátek 9. května v sedle kola nadšenci, kteří pod-

porují městskou cyklistiku. Foto: Ingrid Lounová

ODVOZ A EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu 

o ekologické likvidaci autovraku 
NA MÍSTĚ

 

Za kompletní nebo téměř  
kompletní autovrak vyplatíme

1000 Kč

tel. 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
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Muzeum získalo vzácnou sbírku pohlednic

Osobnost rodů Žerotínů ožije v dětských kresbách

Inzerce A141002926

Inzerce A1411005346

Do svých sbírek získalo Muzeum Komenského v Přerově ojedinělou kolekci pohled-
nic města Přerova. Jejím tvůrcem je přerovský sběratel a patriot Jiří Hloušek, spolu-
autor publikací Přerov v proměnách času. Jeho dědici usoudili, že kompletní sbírka, 
čítající přes čtyři tisíce kusů pohlednic, se může stát zajímavým historickým materi-
álem zejména pro muzeum – a pro jeho návštěvníky.

Ke sběratelským kouskům patří pohlednice budoucnosti z roku 1904. Reprofoto MK

„V průběhu příštího roku výjimeč-
nou sbírku oficiálně představíme, 
návštěvníci se mají na co těšit, pro-
tože v kolekci nalézáme opravdu 
jedinečné kousky,“ uvedla Šárka 
Krákorová Pajůrková z přerovské-
ho muzea. V současné době unikátní 
sbírku muzejní pracovníci zpracová-
vají a evidují.
„Sbírka obsahuje na 4300 kusů po-
hlednic z let 1895 až 1950. Díky 
tomuto značnému časovému roz-
pětí obsáhla všechny vývojové eta-
py pohlednicové tvorby na území 
Přerova, a to ve všech známých tis-
kařských technikách běžně použí-
vaných k jejich zhotovení,“ řekla 
Šárka Krákorová Pajůrková, která 
na evidenci sbírky pracuje.
Jiří Hloušek se věnoval sběratel-
ství po celý život. Začínal shro-
mažďováním zápalkových nálepek, 
pivních etiket, různých suvenýrů, 
mincí, bankovek, odznaků a me-
dailí. Kromě toho sbíral i kapesní 
kalendáříky – a hlavně pohlednice. 
Vytvořil jednu z největších sbírek 
místopisných pohlednic svého rod-
ného města.  (KOM)

Významné události už byla věnovaná 
výstava, konference i fotografická sou-
těž. V letošním roce si připomeneme 

osobnost Karla staršího ze Žerotína 
výtvarnou soutěží. Ta je určena pro 
40 vybraných školáků z Brandýsa nad 

Orlicí, kde se Karel starší ze Žerotína 
narodil, a pro stejný počet žáků druhé-
ho stupně základních škol z Přerova. 
Úkolem dětí je namalovat pokud mož-
no co nejvýrazněji tuto osobnost čes-
ké a moravské historie v současných 
„kulisách“. „Nemusí se vůbec jednat 
o věrný portrét, spíše nám jde o to, 
ať Karla staršího ze Žerotína ztvární 
třeba před zámkem, u Tyršova mos-
tu, v Michalově, před Městským do-
mem, na Žerotínově náměstí nebo 
klidně na vlakovém nádraží… pro-
stě kdekoli. Děti z Brandýsa dostaly 
stejné zadání, v jejich podání bude 
osobnost Žerotína vyobrazena zase 

v jejich městě,“ informovala Lenka 
Chalupová z tiskového oddělení pře-
rovské radnice.  
Výtvarná díla dětí budou od 12. květ-
na do 20. června k vidění ve výstavní 
síni Pasáž v Přerově. Poté poputují 
na výstavu do Brandýsa. „Všechny 
výkresy naskenujeme a vystavíme 
je na webových stránkách města  
www.prerov.eu – v sekci Žerotínové, 
kde mohou lidé od 12. května hla-
sovat, který z obrázků se jim nej-
více  líbí,“  upřesnila Chalupová. 
Nejúspěšnější  malíři  z  Přerova 
a z Brandýsa nad Orlicí pak získají 
hodnotné stolní hry.  (ILO)

Letošní rok je ve znamení Žerotínů. Připomínáme si totiž 
450. výročí narození Karla staršího ze Žerotína. Projekt 
– Po stopách Žerotínů, který realizuje město Přerov 
ve spolupráci s Olomouckým krajem, chce připomenout 
slavný šlechtický rod, jehož členové žili také na přerov-
ském zámku. 

Navštivte Naši vzorkovou prodejNu:
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I-Město
Telefon: 774 605 887, více informací na www.podlahybikr.cz

•   prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
•   poradenský a rozpočtový servis
•   plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
•   PVC a koberce
•   a další

Přijedeme, zaměříme, položíme…

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.



Hned dvě prestižní umístění přivezli 
domů malí hokejisté v dresech Zubrů. 
Mladší žáci D přivezli z Dolného 
Kubína zlato a mladší žáci  C vyhráli 
prestižní turnaj – Kasíkův memoriál 
v Liberci. Vedení města pozvalo ho-
kejové reprezentanty i s cennou trofe-
jí – putovním pohárem do Městského 
domu.
„Moc bych vám přál, aby se vám da-
řilo i v těch vyšších kategoriích, abys-
te dobře reprezentovali naše město. 
A rád bych vás viděl i se Stanleyho 
pohárem,“ zavtipkoval primátor 
Přerova Jiří Lajtoch při setkání s 10- 
až 12letými hokejisty.
Mladší žáci D se pod vedením trenérů 
Petra Dočkala a Aleše Verlíka před-
stavili na turnaji v Dolném Kubíně 
a z mezinárodního turnaje přivezli 
nejcennější trofeje. Navíc přerovský 
tým obsadil ve své základní skupině 
první místo a postoupil do semifinále. 
Ve finále přehrál i houževnaté Košice. 
Nejlepším hráčem celého turnaje byl 
vyhlášen přerovský útočník Martin 
Ryšavý.
Mladší žáci C zase pod vedením tre-
nérů Roberta Tarnoczyho a Karla 
Kundrátka bez ztráty bodu získali 
v Liberci putovní pohár. Na turna-
ji přehráli domácí tým Bílých tyg-

rů Liberec 3:1 a následně i České 
Budějovice 5:1. Poté získali skalp 
HC Dukla Jihlava 4:2 a v nervy drá-
sajícím rozhodujícím zápase přehráli 
Slezan Opavan 6:3. Kluky, kteří se 
za pukem prohání už od útlých let, 
hokej hodně baví a ve svých přá-
ních míří hodně vysoko. „Já bych 
se chtěl jednou hokejem živit a chtěl 
bych chytat za Chicago,“ svěřil se 
11letý Tomáš Suchánek, který byl 
na Kasíkově memoriálu v Liberci 

09Sport a Soutěž

Malým Zubrům letošní sezona vyšla

Inzerce A141005219

První májový 
víkend je 
ve znamení 
15. ročníku Author 
Šela Marathonu
Na start jubilejního 15. ročníku 
Author Šela Marathonu se v sobotu 
3. května postaví možná až tisícovka 
jezdců. Největší maraton horských 
kol na Moravě startuje z Masarykova 
náměstí v Lipníku nad Bečvou a jeho 
cíl je už tradičně na Helfštýně. Start 
závodníků na trase 92 km je v 9 hodin 
a ve 12 hodin se na startovní čáru 
postaví jezdci na trase B – na 50 km. 
V pátek 2. května se jede v Lipníku 
i MTB sprint.
„Kvůli extrémně suchému a teplému 
jaru evidujeme o 300 přihlášek více 
než vloni, už nyní máme osm stovek 
přihlášek,“ uvedl v polovině dub-
na ředitel závodu Aleš Procházka. 
Pořadatelé předpokládají i rekord-
ní účast na dětském závodu, který 
se jede v neděli 4. května na pře-
rovské Laguně. „Mám radost, že se 
z dětského závodu stává fenomén. 
Předpokládáme, že na Laguně si 
změří síly kolem šesti set dětí. Jsme 
rádi, že se nám daří zlákat děti z uli-
ce, aby poznaly, že ježdění je zábava 
a že je to fajn,“ zmínil Procházka. 
 (ILO)

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvacátého čtenáře, 
kteří budou znát správnou od-
pověď, čeká odměna. Vítězům ji 
zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha věnovaná Janu Amosi Komenskému 
se nachází v ulici Čapky Drahlovského a je-

jím autorem je Tomáš Seidan. Výherci: Lucie 
Chytilová, Miroslav Gallas a Jan Štefan.

Co můžete 
vyhrát:
Tři výherci naší 
soutěže obdrží 
sprej Bioderma 
PHOTODERM KID 
SPF 50, který je 
určen na citli-
vou pokožku 
dětí a kojenců. 
Poskytuje ma-
ximální ochranu 
před slunečním 
zářením (SPF 50; 
UVA ochrana 36). 
Díky komplexu 
buněčné bio-
protekce chrání 
nejen vrchní vrstvy kožních bu-
něk, ale také buněčné struktury 
v hloubce kůže. Obsažený vitamin 
E má restrukturalizační vlastnosti. 
Je odolný vůči vodě, potu a slunci, 
hypoalergenní a je bez parfému.

Své odpovědi i se svou adresou 
posílejte na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází tato so-
cha, koho znázorňuje a kde 
stála dříve? 

Vedení města poděkovalo malým Zubrům za mimořádně dobré výsledky v letošní 

hokejové sezoně. Foto: Ingrid Lounová

vyhlášený nejlepším brankářem 
turnaje. Cenu nejproduktivnějšího 
hráče získal také Přerovan Daniel 
Ministr, ten se také svěřil se svý-
mi plány do budoucna: „Nejvíc mě 
baví střelba a jednou bych rád hrál 
za Pitsburgh,“ řekl 11letý kluk, kte-
rý se s hokejkou po ledě prohání už 
od svých tří let.  (ILO)



10 volby

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Primátor města Přerova podle § 32 zákona číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče bydlící v Přerově v:

 Základní škola
 Za Mlýnem 1
 volební okrsek č. 1

Bajákova
Mikuláškova
Seifertova
U Výstaviště
chatová oblast 
Laguny 

 Základní škola
 Za Mlýnem 1
 volební okrsek č. 2

Bezručova
Brabansko
Kopaniny
Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za Mlýnem

 Základní škola
 Za Mlýnem 1
 volební okrsek č. 3

Křivá
Lužní
Malá Dlážka
Michalov
Osmek
U Žebračky
chatová oblast Lužní

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 4

Velká Dlážka – sudá 
čísla

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 5

Sokolská

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 6

Svépomoc II
Svépomoc IV
Velká Dlážka – lichá 
čísla

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 7

Dluhonská
Fügnerova
Jilemnického
Malá Tratidla
Mervartova
Na Hrázi
Na Svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast 
Rybníky
chatová oblast 
Triangl 

 Mateřská škola
 Píšťalka
 Na Odpoledni 16
 volební okrsek č. 8

Na Odpoledni
nábř. Dr. Edvarda 
Beneše

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

Kosmákova
Kozlovská

 Střední škola 
 gastronomie
 a služeb
 Šířava 7
 volební okrsek č. 10

Bayerova
Pod Valy
Šrobárova
Žerotínovo nám.

 Vysoká škola
 logistiky o.p.s.
 Palackého 25
 volební okrsek č. 11

Horní náměstí
Jateční
Jiráskova
Kainarova
Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec
U Bečvy
Wilsonova

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

Blahoslavova
Bratrská

 Obchodní aka-
demie
 a Jazyková škola
 Bartošova 24
 volební okrsek č. 13

Bartošova
Boženy Němcové
Č. Drahlovského
Dr. Skaláka

 Obchodní aka-
demie
 a Jazyková škola
 Bartošova 24
 volební okrsek č. 14

Cukrovarská
Kojetínská
nábř. 
Protifašistických
bojovníků
Tovačovská
Velké Novosady

 Základní škola
 J. A. Komenského
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 15

Hranická

 Základní škola
 J. A. Komenského
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 16

Janáčkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teličkova
Tyršova
U Dráhy
Zahradní

 budova MMPr, 
 bývalá 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
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 18

Pod Skalkou 1–15
Pod Skalkou 2–28

 Kulturní dům
 Náves 38, 
Dluhonice
 volební okrsek č. 19

Přerov, 
část Přerov V – 
Dluhonice

 budova MMPr
 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
 Hranická 14
 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 nebo ces-
tovním průkazem,  anebo totožnost 
a státní občanství jiného členského 
státu Evropské unie.
4. Voliči, který není zapsán ve výpisu 
ze seznamu pro volby do Evropského 
parlamentu, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, po-

kud volič hlasuje na voličský průkaz 
nebo pokud předloží potvrzení obec-
ního úřadu, že byl vyškrtnut ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu nebo potvrzení o vyškrt-
nutí ze zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupitelským úřadem 
a prokáže své právo hlasovat ve vo-
lebním okrsku.
5. Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do Evropského parlamentu hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb do Evropského 

parlamentu volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební 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 hlasova-
cích lístků vloží volič do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 2 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím 

lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Po opuštění tohoto 
prostoru vloží úřední obálku s hlaso-
vacím 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 8. 4. 2014
Ing. Jiří Lajtoch v. r.

primátor města

Volby do Evropského parlamentu vy-
hlásil prezident republiky svým roz-
hodnutím publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 24/2014 Sb. na dny 
23. a 24 května 2014.

Seznamy voličů
Podmínkou výkonu volebního práva 
ve volbách do Evropského parlamentu 
(dále jen EP) je zápis státního občana 
České republiky nebo občana jiného 
členského státu EU, který má právo 
volit (dále jen „volič“), do seznamu 
voličů pro volby do EP. V Přerově 
seznam voličů do EP vede Magistrát 
města Přerova (dále jen MMPr), ohla-
šovna pobytu, Bratrská 34.
Seznam voličů se tvoří v několi-
ka fázích:
• Pro každé volby do EP, vždy nej-
později 40 dnů přede dnem voleb 
(v těchto volbách nejpozději 13. dub-
na), se vytváří ze stálého seznamu 
voličů nový seznam voličů podle tr-
valého pobytu voliče, který je státním 
občanem ČR. Zda je volič v sezna-
mu voličů do EP v Přerově zapsán, 
si může ověřit na MMPr, ohlašovně 
pobytu, Bratrská 34, a případně se 
může domáhat zapsání do tohoto se-
znamu voličů. Pokud by mu MMPr 
nevyhověl, může se do 30 dnů přede 
dnem voleb domáhat rozhodnutí sou-
du o provedení opravy nebo doplnění 
seznamu (zákon číslo 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozděj-
ších předpisů).
• MMPr do seznamu voličů nejpoz-
ději 20 dnů přede dnem voleb (nej-
později 3. května 2014) zanese voliče, 
kteří nemají v Přerově trvalý pobyt, 
ale kteří jsou v Přerově v nemocnici, 
porodnici, ústavu sociální péče nebo 
v obdobném ústavu a zařízení a jsou 
správcem příslušného zařízení MMPr 
nahlášeni. O tento zápis by měl vo-
lič požádat pouze v případě, kdy je 

jeho pobyt ve dny voleb v některém 
z uvedených zařízení zřejmý, neboť 
následné změny spočívající v dopsá-
ní voliče do seznamu voličů v místě 
jeho trvalého nelze provést. Volič, 
po případném propuštění z příslušné-
ho zařízení, nemá jinou možnost než 
volit u té okrskové volební komise, 
do jejíhož územního obvodu uvedené 
zařízení patří.
• Občan jiného členského státu EU je 
do seznamu voličů zapsán, jestliže:

1.  O zápis do seznamu voličů 
požádal nejpozději 40 dnů pře-
de dnem voleb, tj. nejpozději 
13. dubna 2014 do 16.00 hodin, 
a byl po dobu nejméně 45 dnů 
přihlášen k trvalému pobytu nebo 
přechodnému pobytu na území 
České republiky (tj. nejméně od  
9. dubna 2014) a musí splňovat 
i další podmínky volebního práva, 
jako např. minimální věk 18 let.
2.  Je veden v dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb 
do zastupitelstev obcí a u MMPr 
podal žádost nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 
13. dubna 2014 do 16.00 hodin, 
o přenesení svých údajů z dodatku 
stálého seznamu voličů do sezna-
mu voličů pro volby do EP. MMPr 
žadatele o zápis do seznamu vo-
ličů pro volby do EP nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb, tj. do  
8. května 2014, informuje o tom, 
jak byla jeho žádost vyřízena.
3.  O zápis do seznamu voličů 
požádal již při minulých volbách 
do EP (2004, 2009) a zároveň ne-
požádal o vyškrtnutí z tohoto se-
znamu a stále splňuje podmínky 
pro výkon práva volit.

Volič, který se přestěhuje v rámci 
území ČR po tom, kdy je zapsán 
v seznamu voličů na MMPr (po  
13. 4. 2014 a zároveň mu 13. 4. 2014 

bylo nejméně 18 let) musí, pro uplat-
nění práva volit, na MMPr, ohla-
šovně pobytu, tedy v místě původ-
ního bydliště, požádat o vyškrtnutí 
ze seznamu voličů pro volby do EP. 
MMPr mu o tom vydá potvrzení. 
Toto potvrzení musí předložit obec-
nímu úřadu v místě nového bydliště 
nejpozději do 21. května 2014 nebo 
v dny voleb okrskové volební komisi 
ve volební místnosti v místě nového 
bydliště, kde zároveň musí prokázat 
své právo hlasovat ve volebním okrs-
ku (zejména občanským průkazem 
s odděleným rohem a potvrzením 
o změně místa trvalého pobytu nebo 
novým občanským průkazem s aktu-
álními údaji).
Volič se tomuto postupu může vy-
hnout, pokud nejpozději 8. května 
2014 a ještě před přestěhováním, 
resp. přihlášením se k novému tr-
valému pobytu, požádá o vydání 
voličského průkazu, na který může 
volit v kterémkoli volebním okrsku 
na území ČR. Požádat si o vydání 
voličského průkazu před přihlášením 
se k trvalému pobytu v jiné obci do-
poručuje MMPr zvláště těm voličům, 
kteří 13. 4. 2014 nedovršili 18 let 
věku. Jinak budou mít problém své 
hlasovací právo uplatnit.
Volič, který byl v zahraničí veden 
ve zvláštním seznamu voličů na za-
stupitelském úřadě a hodlá hlasovat 
ve volbách v ČR, musí požádat zastu-
pitelský úřad o vyškrtnutí ze zvlášt-
ního seznamu voličů. Zastupitelský 
úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. 
V ostatním se musí chovat jako volič, 
který se přestěhuje v rámci ČR, viz 
předcházející odstavec.
Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do EP ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého po-
bytu (statutárním městě Přerově), 

může na voličský průkaz hlasovat 
v jakémkoli stálém volebním okrsku 
na území České republiky.
O vydání voličského průkazu může 
volič požádat písemným podáním 
do 16.00 hod. 8. května 2014:
•  Osobně na Magistrátu města 

Přerova, Bratrská 34, ohlašovně 
pobytu. Na vyvolávacím zařízení 
zvolit službu „Trvalý pobyt, Změna 
trvalého pobytu“. Při osobně učině-
né žádosti prokáže svou totožnost, 
právo hlasovat v Přerově (nejlépe 
platným občanským průkazem), 
vyplní a před úřednicí podepíše 
písemnou žádost, jeho podpis se 
úředně neověřuje.

•  Nebo písemným podáním doruče-
ným na podatelnu MMPr, Bratrská 
34. Podání v listinné podobě musí 
být opatřené úředně ověřeným pod-
pisem voliče. Podání v elektronic-
ké podobě musí být podepsané 
uznávaným elektronickým podpi-
sem voliče nebo zaslané prostřed-
nictvím datové schránky voliče. 

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. 
f) zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 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 vydávat 
na žádost voliče i zastupitelský úřad, 
pokud je u něj volič zapsán ve zvlášt-
ním seznamu voličů. 
Pro žádost o vydání voličského prů-
kazu není žádný předepsaný formu-
lář. Magistrát města Přerova nicmé-
ně doporučuje použít jím vytvořený 
formulář „Žádost o vydání volič-
ského průkazu“, případně i „Vzor 
plné moci k převzetí voličského prů-
kazu“. Volič je najde na webových 

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování při volbách do Evropského parlamentu



12 volby

stránkách statutárního města Přerova  
www.prerov.eu v sekci VOLBY, 
Volby do Evropského parlamentu.
Magistrát města Přerova, ohlašovna 
pobytu, předá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. od 8. května 2014, osobně vo-
liči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu anebo ho do vlast-
ních rukou voliče zašle na adresu 
uvedenou v žádosti. Při ztrátě nebo 
odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

Hlasování v nemocnici, zařízení 
sociálních služeb nebo v jiném 
obdobném zařízení v Přerově 
(dále jen příslušné zařízení)
Při dlouhodobém pobytu voliče 
v příslušném zařízení, a pokud lze 
předpokládat, že tam bude i po dobu 
voleb do EP, má volič možnost po-
žádat o zápis do seznamu voličů 
pro volby do EP.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zá-
jem hlasovat na základě svého zápi-
su do seznamu voličů, předá osoba 
stojící v čele příslušného zařízení 
Magistrátu města Přerova nejpoz-
ději 20 dnů přede dnem voleb (tj.  
3. května 2014 do 16.00 hodin). 
Při krátkodobém pobytu v přísluš-
ném zařízení nebo když volič neví, 
kde se přesně ve dnech voleb bude 
nacházet (např. jen předpokládá hos-
pitalizaci, služební cestu apod.), bude 
asi nejvhodnější, aby si na MMPr, 
ohlašovně pobytu, Bratrská 34, vy-
řídil voličský průkaz, na který může 
hlasovat v jakémkoli volebním okrs-
ku na území ČR.
Dojde-li  k  hospitalizaci  voliče 
v příslušném zařízení v době po ode-
vzdání údajů k zapsání do sezna-
mu voličů pro volby do EP obec-
nímu úřadu (tj. od 3. května 2014), 
může volič do 16.00 hod. 8. květ-
na. 2014 u obecního úřadu, v jehož 
územním obvodu má trvalý pobyt, 
požádat o vydání voličského průka-
zu, který si zajistí prostřednictvím 
osoby, kterou vybaví plnou mocí 
k podání žádosti o vydání voličské-
ho průkazu a jeho převzetí s úřed-
ně ověřeným podpisem u obecního 
úřadu, v jehož územním obvodu má 
trvalý pobyt. 
Dojde-li k hospitalizaci voliče v pří-
slušném zařízení po uplynutí lhů-
ty, ve které lze požádat o vydá-
ní voličského průkazu, tj. ode dne  

8. května 2014, je tato skutečnost 
považována za faktickou překážku 
ve výkonu volebního práva.

Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodána 
všem voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb (tj. úterý 20. 5. 2014), 
na požádání ji obdrží i ve volební 
místnosti. V Přerově bude hlasova-
cí lístky voličům doručovat Česká 
pošta s.  p. Hlasovací lístky se doru-
čují na adresu trvalého pobytu voli-
če vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům 
apod. Pokud se volič na adrese své-
ho trvalého pobytu nezdržuje, nemá 
domovní schránku apod., nebudou 
mu doručeny. 

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti, 
v tom volebním okrsku, kam podle 
místa svého trvalého pobytu (příp. 
přechodného pobytu) patří. 
Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem 
ČR anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem.
Občanský průkaz si volič může ne-
chat vystavit i v den voleb. 
Volič, který je občanem jiného člen-
ského státu, po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže svou totožnost 
a občanství jiného členského státu.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Voliči, který není zapsán 
ve výpisu ze seznamu voličů pro vol-
by do EP, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. 
To neplatí, pokud volič hlasuje na vo-
ličský průkaz nebo pokud předloží 
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštní-
ho seznamu voličů vedeného zastu-
pitelským úřadem nebo potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro 
volby do EP v souvislosti se změnou 
trvalého bydliště a prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku.
Volič, který se do volební místnosti 
dostavil s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat.
Po záznamu do výpisu ze seznamu 
voličů obdrží volič prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním kulatým 
razítkem Magistrát města Přerova. 
Na žádost mu okrsková volební ko-
mise vydá i novou sadu hlasovacích 
lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacího lístku. 

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 23. a 24. 
května bude na Magistrátu města 
Přerova, pracovišti občanských prů-
kazů, nám T. G. Masaryka16, zajiš-

těna služba pro případ, že by občan 
k uplatnění svého volebního práva 
potřeboval vystavit občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů,“ infor-
moval koordinátor voleb Jaroslav 
Sláma z přerovského magistrátu.
Za vystavení občanského průkazu 
se neplatí správní poplatek, žadatel 
ale musí dodat dvě své fotografie. 
„Zároveň musí předložit dosavadní 
neplatný občanský průkaz. V pří-
padě, že jej ztratil, musí prokázat 
totožnost předložením řidičského 
průkazu nebo rodného listu,“ doplnil 
Sláma. (RED)

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

Zde do úřední obálky vloží jeden 
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 2 kandidá-
tů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. 
Po opuštění tohoto prostoru vlo-
ží úřední obálku s hlasovacím líst-
kem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. V prostoru ur-
čeném pro vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu nebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacího lístku do úřed-
ní obálky přítomen jiný volič, nikoli 
však člen okrskové volební komi-
se, a voličem vybraný hlasovací lís-
tek za něho vložit do úřední obálky 
a poté případně i úřední obálku s hla-
sovacím 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 komisi 
ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, požádat o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost (doma), 
ale pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat 
o hlasování mimo volební míst-
nost na Magistrátu města Přerova 
(dále jen MMPr), Bratrská 34, pří-
zemí, 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 sdělit 

poschodí, č. dveří apod.
•  případně i 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 
hlasovací lístek poškozený tak, 
že z něj nejsou patrné potřebné 
údaje; zejména vylosované číslo 
a název „volební strany“, jméno 
a příjmení kandidátů a jejich po-
řadí uvedené arabskými číslicemi, 
datum voleb, otisk úředního razítka 
Ministerstva vnitra

-  jestliže do úřední obálky vloží více 
než jeden platný hlasovací lístek, 
ať už ve prospěch různých „vo-
lebních stran“, nebo tutéž “voleb-
ní stranu“

-  hlasovací lístek nevloží do úřed-
ní obálky

-  odevzdá prázdnou úřední obálku
Pokud volič dá na hlasovacím lístku 
více než 2 přednostní hlasy kandidá-
tům, počítá se takový hlasovací lístek 
ve prospěch „volební strany“, ale 
ani k jednomu přednostnímu hlasu 
se nepřihlíží.
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Začíná výstava Za císaře pána a jeho rodinu

Noc kostelů nabídne koncerty i chvíle pro rozjímání

Projekt dostal název Za císaře pána 
a jeho rodinu: Přerov na prahu první 
světové války – a potrvá od začátku 
května do konce října. Jeho nejdůle-
žitější částí je stejnojmenná výstava 
rozdělená do čtyř tematických okruhů: 
Srdečné pozdravy z c. k. Přerova, Ze 
všedního dne do uměleckých představ, 
Do bouřného času (počátek první svě-
tové války na Přerovsku) a Pro císa-
ře, pro vlast! (školství na Přerovsku 
v době první světové války). Součástí 

projektu budou rovněž doprovodné 
akce, mezi které patří odborná kon-
ference Škola a Velká válka (13. a 14. 
května), přednáškový cyklus celkem 
7 přednášek (od 20. května do 21. 
října), muzejní noc (6. června), umě-
lecko-historická procházka a edukační 
programy pro děti. 
První část výstavy seznámí návštěv-
níka s tím, jak se žilo v Přerově, dva-
cetitisícovém okresním městě s čes-
kou správou, před válkou. Představí 
každodennost Přerovanů, kde bydle-
li, jak si vydělávali na živobytí, kam 
chodili nakupovat či kam se chodili 
bavit. Ukáže město v letech 1900–
1914 s jeho továrnami a továrnička-
mi, novostavbami secesních domů, 
prvním železobetonovým mostem 
v Rakousko-Uhersku, rozsáhlým ná-
dražím, ale také promenádami, parky 
či venkovskými předměstími. Město 
bylo železničním uzlem, významným 
centrem chemického, strojírenského 
a potravinářského průmyslu, velkou 
roli hrály spolky a kultura, dařilo se 
i školství. Nad tím vším bděl moc-

nář a za císaře pána a jeho rodinu 
byl ochotný padnout leckterý oby-
vatel říše. 
Ve druhé části výstavy se návštěv-
ník přesune z přerovské předválečné 
každodennosti do arény uměleckých 
představ významných českých uměl-
ců, architektů a návrhářů. 
Třetí část výstavy se bude věnovat 
změnám, které s sebou přinesla Velká 
válka. Výstava ukáže, jak probíhala 
mobilizace a muži opouštěli své rodi-
ny, kterak byla veřejnost informována 
o hrůzách na frontě, čeho všeho se 

museli občané vzdát a jak se postupně 
dostávali do čím dál většího podříze-
ného postavení. Poslední část výsta-
vy se zaměří na přerovské školství 
v průběhu první světové války.
Vernisáž proběhne v prostorách 
přerovského zámku v úterý 6. květ-
na od 17 hodin a výstava potrvá 
až do 27. října. Bližší informace 
k výstavě a jednotlivým doprovod-
ným akcím budou k dispozici na  
www.prerovmuzeum.cz

Lubor MaLoň 
a JarMiLa KLíMová

Páteční podvečer a noc bude 23. květ-
na patřit kostelům. České a moravské 
kostely, ale i chrámy v jiných ze-
mích Evropy, se otevřou veřejnosti. 
Organizátoři letos kladou zvláštní 
důraz na samo křesťanství a duchov-
ní rovinu. Samozřejmě i letos budou 
připraveny komentované prohlídky, 
koncerty, workshopy či divadelní 
představení. Význam této akce není 
pouze společenský a kulturní, ale 
i náboženský. Součástí programu tak 
budou i modlitby, rozjímání, me-
ditace či ztišení. První Noc kostelů 
se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni 

a během čtyř let se spontánně roz-
šířila do celého Rakouska. V roce 
2009 překročila hranice a zapojily 
se do ní kostely v Brně a Plzni. V loň-
ském roce se do Noci kostelů zapo-
jilo více než 1300 kostelů. Více na  
www.nockostelu.cz 

Program v jednotlivých 
kostelech v Přerově
KosteL sv. MichaLa – Šířava
otevřený od 19.00 do 22.00

19.30–20.00 Varhanní koncert

20.00–21.00 Střípky z historie kostela

21.00–22.00 Čas pro soukromé ztišení

KosteL sv. vavřince 
otevřený od 18.00 do 23.00

18.30–19.30 Komentovaná mše svatá

19.30–21.00 Scholička z Lidečka

21.00–21.30 Vystoupení pěveckého sou-

boru „Vokál“

21.30–22.30 Střípky z historie kostela

22.30–23.00 Eucharistická adorace

KosteL sv. Maří MagdaLény – 
PředMostí
otevřený od 19.00 do 22.00

19.00–19.30 Vystoupení malé scholy

19.30–20.00 Z historie kostela I. část

20.00–20.40 Čtení z Knihy žalmů

20.40–21.20 Z historie kostela II. část

21.20–22.00 Varhanní koncert

KosteL ČesKobratrsKé círKve 
evangeLicKé
otevřený od 18.00 do 22.00

18.00–18.10 Úvodní slovo (Marek 

Zikmund)

18.10–18.30 Divadelní vystoupení podle 

Daria Fo „Svatý komediant František“ 

(I. část), Láry Hauser, člen Divadla Husa 

na provázku v Brně

18.30–19.00 Prohlídka kostela

19.10–19.30 „Svatý komediant 

František“ (II. část)

19.35–20.00 Vystoupení pěveckého  

souboru „Vokál“

20.10–20.30 Meditace s promítáním

20.40–21.30 Vystoupení „Add Gospel“

Během programu lze navštívit rukoděl-

nou či šachovou dílnu pro velké i malé, 

zhlédnout výstavu  

o J. A. Komenském i videoprezentaci 

Českobratrské církve evangelické.

sbor Jana bLahosLava ccsh
otevřený od 18.00 do 23.00

18.00–19.00 Koncert skupiny Gospel

19.30–20.30 Církev bratrská – písně 

a chvály

20.30–21.30 Prezentace setkání ve 

 sboru

21.30–22.30 Koncert Slávka Klecandra

22.30–23.00 Závěrečná modlitba a zti-

šení

Dobový snímek trhu v Přerově na začátku 20. století. Foto: archiv MK

Muzeum Komenského připravilo pro rok 2014 výstavní projekt, který má připomenout 100. výročí vypuknutí 
první světové války, ale především má zájemcům přiblížit vývoj města Přerova na počátku 20. století a vliv „Velké 
války“ na jeho slibný a dynamický vývoj.

Jak se žilo Přerovanům za vlády Františka 
Josefa I., se stává tématem nového pro-
gramu Muzea Komenského v Přerově  
i pro školy. Jeho samoobslužná varianta 
čeká také na rodiny s dětmi a veřejnost. 
Lektorské prohlídky výstavy budou přizpů-
sobeny věku, znalostem a zájmům návštěv-
níků. Nabízíme herní způsob převyprávě-
ní historických událostí, které proběhly 
v našem městě před sto lety. V podnětné 
atmosféře výstavy Za císaře pána a jeho 
rodinu je pro účely vzdělávání i potěšení 
dětí připraveno celkem šest interaktivních 
stanovišť s dvanácti úkoly, které vypovída-
jí o kontrastech života a umění na prahu 
první světové války. Objednávky na tel. 
581 250 531 (denně mimo pondělí).  (Kt)



18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
zdarma. 
24. 5. Ornitologická exkurze – Lednické 
rybníky. Výprava za ptáky jedné z nej-
významnějších ptačích lokalit v Česku 
a za vzácnými druhy hub Lednicka. 
Odjezd autobusem v 7 hod. od kina 
Hvězda, návrat kolem 18 hod. tamtéž. 
Cena do 400 Kč, děti do 10 let zdarma.
Uskuteční se jen v případě dostatečné-
ho zájmu, přihlášky v ORNIS do 30. 4. 
(tel. 581 219 910, J. Chytil). 
Ekoporadna – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí. Po–Pá: 
8–16 hod.

Mykologická poradna – Po–Pá: 
8–16 hod.

Hrad HElFŠTÝn
Út–Ne: 9–18 hod.

VÝsTaVy
Tepaný život Maria Converia. Výstava 
představí soubor aktů a zvířecích fi-
gur od italského sochaře, který pracuje 
převážně s tepáním ocelových plechů. 
Galerie na II. nádvoří hradu.

akcE
3. 5. Author Šela MARATHON, jubi-
lejní 15. ročník největšího maratonu 
horských kol na Moravě. Trojice tras 
v terénu Moravské brány, cíl závodu 
na II. nádvoří hradu Helfštýna. Celo-
denní doprovodný program pro celou 
rodinu.
18. 5. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma k Mezinárodnímu dni muzeí. 
24.–25. 5. Festival vojenské historie. 
Přehlídka skupin historického šermu 
z různých období válečných dějin. 
Show living history, divadlo, tanečni-
ce, kejklíři a úžasná atmosféra hradu 
proměněného ve vojenský tábor. Pořá-
dá skupina historického šermu Adorea, 
10–18 hod.

VyHlÍdka ZE sEVErnÍ HUsiTskÉ 
VĚŽE s mincovním dalekohledem na III. 
nádvoří (volný přístup celosezonně). 

Široká HradBa zpřístupněna za pří-
platek 10 Kč. V průběhu pořádání kul-
turních akcí a za nepříznivého počasí 
se nezpřístupňuje. 
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klUB ČEskÝcH TUrisTŮ 

sk přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 5. Bílý kámen–celostátní akce, Ma-
riánské údolí, 10 km, vede Pěček, odj. 
7.06 hod.
3. 5. Svatý Štěpán–Javorník–Bašta–Žit-
ková–St. Hrozenkov, 21 km, vede Sedlá-
ková, odj. 5.01 hod. (směr Bohumín)
8. 5. Kojetín–Miňůvský most–Kroměříž, 
13 km, vede J. Švec, odj. 8.39 hod.
10. 5. Domášov n. B.–Těšíkovská ky-
selka–Šternberk, 18 km, vede Šťávová, 
odj. 7.06 hod.
15. 5. Buchlovice–Břestecká skála–
Chabaně–Velehrad–Modrá, 15 km, vede 
J. Švec, odj. 6.14 hod.
17. 5. Tesák–U tří kamenů–Skalný–Ho-
stýn–Bystřice p. Hostýnem, 15 km, vede 
J. Švec, odj. 7 hod.
21.–25. 5. Podyjí, trasy do 25 km, vede 
Šťáva
22. 5. Slavičín–Šanov–Hostětín, 18 km, 
vede Špinar, odj. 7.24 hod.
22. 5. Olomouc–dříve i dnes, 8 km, vede 
Zapletalová, odj. 8.02 hod.
24. 5. Vystup na svůj vrchol–Švéd-
ské šance, 15 km, vede J. Švec, sraz 
v 8.30 hod. na náměstí TGM
29. 5. Velká nad Veličkou–Lučina–
Kněždub, 17, 21 km, vede Sahaj (čeká 
ve Veselí n. M.), odj. 5.44 hod.
29. 5. Nové Dvorce–Těšíkovská kysel-
ka–Šternberk, 16 km, vede Láhnerová 
(přistoupí v Brodku), odj. 7.06 hod.
31. 5. Brno–Královo Pole–Soběšice–
Bílovice–Obřany, 18 km, vede Šťáva 
(čeká v Brně), odj. 6.42 hod.
31. 5. Putování za loštickým tva-
růžkem, 10 km, vede L. Pěček, odj. 
v 7.06 hod.

klUB ČEskÝcH TUrisTŮ 

TJ spartak přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
3. 5. Bukovinka–Rakovecké údolí–Ra-
čice–Drnovice–Vyškov, 22 km, vlak 
7.42 hod., vede Vl. Wnuk
7. 5. Jívová–rybářství–Hrubá Voda, 
12 km, vlak 8.37 hod., vede L. Polá-
ková
10. 5. Bílovec–Skřipov–Jakubčovice–
Hradec n. Mor., 22 km, vlak 6.02 hod., 
vede C. Punčochářová
14. 5. Náměšť na H.–Hradecký dvorek–
Přemyslovice–Stražisko, 15 km, vede  
C. Punčochářová
17. 5. Troják–Klapinov–Skalný–Bys-
třice p. H., 16 km, bus 7.00 hod., vede 
B. Adam
21. 5. Dětřichov n. B.–Slunečná–Lom- 
nice, 12 km, vlak 8.06 hod., vede V. Po-
lidorová
26. 5.–1. 6. Lázeňský trojúhelník, vla-
kový zájezd s pěší turistikou, vede  
L. Poláková
28. 5. Osek n. B.–Veselíčko–Laz- 
níčky–Tršice, 12 km, vlak 8.01 hod., 
vede Kv. Bartošík
31. 5. Horní Lipová–lesní bar–Smrk–Pe-
tříkov–Ramzová, 18 km, vlak 6.06 hod., 
vede Vl. Wnuk

odBor VysokoHorskÉ 
TUrisTiky kČT 

TJ sparTak přerov
www.vhtprerov.cz
3. 5. Moravianská padesátka, Hluboč-
ky–Mariánské údolí, pěší trasy 15, 25, 
35, 50 km, cyklotrasy 25, 50 km, KČT 
Moravia Hlubočky, Kulturní dům 7.30–
9.30 hod., vlak 5.58 hod.
6. 5. Schůze, Restaurace Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí 
8.–11. 5. Vodopády a nejkrásnější skalní 
vyhlídky Jizerských hor, 10–25 km/den, 
Černá Desná, Velký Štolpich, Frýdlant-
ské cimbuří, Ořešník, vede Jiří Balcá-
rek ml., vlastní auta, vlak 6.02 hod., 
jednodenní túry polehku, vhodné i pro 
rodiny s dětmi 
17. 5. 36 000 valašských kroků, Ho-
stýnské vrchy, Lazy–Troják–Rusava, 
25 km, Troják–Rusava, 15 km, KČT TJ 
Spartak Přerov, Stanislav Dostál, sraz 
u bazénu 7.45 hod.
24. 5. Smržické vandr, Smržice, pěší 
15, 22, 28, 40, 50 km, cyklo 20, 34, 
50, 110 km, MTB 14, 28, 40, 58 km, 
KČT Smržice, start Kulturní dům 
od 7 hod.
24. 5. Pivovarská čtvrtka, Hanušovice, 
turistický pochod, trasy 10–22 km, Ha-
nušovice–Šumperk–Králíky, cíl Hanu-
šovický pivovar, vlak 6.02 hod.

ho zámku. Více informací na malon@
prerovmuzeum.cz
18. 5. Mezinárodní den muzeí, bezplat-
ný vstup do stálých expozic s průvod-
cem v 9.30, 11.00, 13.30, 15.00 hod. 
20. 5. Město na prahu nové doby (Pře-
rov 1895–1914). Přednáška Petra Se-
hnálka v rámci projektu Za císaře pána 
a jeho rodinu. Přerov na prahu první 
světové války. Korvínský dům, začá-
tek v 17 hod.
29. 5. Umění a umělecká řemesla konce 
19. století. Uměleckohistorická před-
náška Kamila Lukeše. Korvínský dům, 
začátek v 17 hod.
29. 5. Vernisáž výstavy Muzikanti, co 
děláte? Vyhlášení výsledků dětské vý-
tvarné soutěže, akce s doprovodným 
programem bude probíhat od 11 hod. 
v prostorách přerovského zámku. 

orniTologická sTanicE 
Po–Pá: 8–16 hod., So–Ne: 9–17 hod., 
jindy po domluvě

VÝsTaVy
Atlas ptáků neobyčejných. Výstava 
o skutečných i neskutečných druzích 
ptáků prolétajících lidskou fantazií 
různých částí světa od jeho počátku 
dodnes. Velký výstavní sál ORNIS, 
vstupné 30 Kč. 

akcE
1. 5. Státní svátek – vstup zdarma.
3. 5. Noc slavíků. Vycházka do okolí 
řeky Bečvy a do NPR Žebračka za hla-
sem slavíka. Odchod od budovy ORNIS 
ve 20 hod., vstupné 10 Kč. 

4. 5. Vítání ptačího zpěvu, Záhlinice. 
Sraz v 8.15 hod. před hospodou U čápa 
v Záhlinicích. Projdeme soustavu záhli-
nických rybníků a navštívíme přilehlý 
lužní les Filena. Součástí akce ukáz-
ka kroužkování ptáků. Předpokládané 
ukončení okolo 14. hod. 
8. 5. Státní svátek – vstup zdarma. 
10. 5. Vítání ptačího zpěvu, Chvalčov. 
Sraz v 8 hod. u mostu na Říce. Na-
hlédneme do suťového lesa na Hadím 
kopci, navštívíme přírodní památku 
Pod Kozincem a chvalčovskými humny 
dojdeme do Bystřice. Těšit se můžete 
na pozorování vzácného lejska malého, 
křik krutihlava obecného nebo ukázku 
kroužkování. Předpokládané ukončení 
v Bystřici pod Hostýnem okolo 14.00, 
délka trasy 6 km. 
12. 5. Houbařské pondělí. Povídá-
ní Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, 
vaření z hub a mykologická poradna. 
Od 17 hod. v budově ORNIS, vstup-
né 10 Kč. 
17. 5. Prohlídka parku Michalov s prů-
vodcem. Odchod od budovy ORNIS 
v 9.30 hod., vstupné 10 Kč. 

MUZEUM koMEnskÉHo

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

VÝsTaVy
7. 5.–27. 10. Za císaře pána a jeho rodi-
nu. Přerov na prahu první světové války. 
Velký výstavní sál, Malý sál pod věží, 
Galerie, Kruhový sál a Historický sál. 
Vstupné 60/30 Kč.
30. 5.–7. 9. Muzikanti, co děláte? Chod-
ba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč.
do 1. 6. Detektory v archeologii. Jak 
pomáhat a neublížit. Empírový sál. 
Vstupné 30/15 Kč. 

akcE
1. 5. Státní svátek, bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.00 hod.
6. 5. Vernisáž výstavy Za císaře pána 
a jeho rodinu. Přerov na prahu první 
světové války. Akce s doprovodným 
programem bude probíhat od 17 hodin 
v prostorách přerovského zámku.
8. 5. Státní svátek, bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.00 hod.
13.–14. 5. Konference Škola a velká vál-
ka. Slavnostní zámecká síň přerovské-

26.–29. 5. Cyklostezka Podél Adige, 
Z Alp pod balkón Julie ve Veroně se 
sledováním průjezdu etapy Giro d’Ita-
lia 2014, Reschenpass–Merano–Bolza-
no–Trento–Verona, 280 km, vede Tomáš 
Beránek, bus 6 hod.
31. 5. Putování za loštickým tvarůžkem, 
Loštice, pěší 50, 35, 25, 15, 8 km, cyklo 
15, 30 50 km, KČT Loštice, Hřiště ko-
pané od 7 hod, vlak 5.52 hod.
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dUHa klUB dlaŽka

10.–11. 5. Velké dláždění, oslava 25 let 
klubu
16.–18. 5. Hravé akce pro rodiče s dětmi 
a pro dospělé, Spálovské hrátky
23.–25. 5. Dny hravých dětí v Přerově, 
v neděli 25. hry a soutěže pro děti a mlá-
dež v Michalově od 9 do 16 hod.

loUTkoVÉ diVadlo
sokol pŘEroV

9.–11. 5. LOUTKÁŘSKÉ LETNICE, 
tradiční přehlídka divadelní tvorby lout-
kářů z celé ČR, 9. 5. prohlídka zákulisí 
s malou ukázkou pohádek pro MŠ a ZŠ. 
Doporučujeme se předem ohlásit.

akcE pro sEniory psp

V úterý 13. května se uskuteční turis-
tický výlet do neznáma. Sraz zájemců 
je v 8.30 hod. před nádražím ČD v Pře-
rově. Pěší vycházka bude nenáročná, 
návrat v odpoledních hodinách.

Mc slUnÍČko

sokolská 26
14. 5. Závod odrážedel, v areálu zahra-
dy, začátek v 10 hod.
28. 5. Malování na chodníku, v 10 hod., 
v případě nepříznivého počasí se akce 
přesouvá.

do lEdnicE Za pTáky
 a HoUBaMi

Květnová exkurze do Lednice se usku-
teční v sobotu 24. května, provází orni-
tolog Josef Chytil a mykolog Jiří Pol-
čák. Zájemci se mohou hlásit na adrese: 
chytil@prerovmuzeum.cz, případně 
na telefon 581 219 910, předběžná cena 
nepřesáhne 400 Kč včetně dopravy (děti 
do 10 let zdarma). Odjezd v 7 hodin, 
příjezd mezi 18.–19. hodinou.

oslaVy sVáTkU prácE

První májová neděle patří Svátku prá-
ce, oslavy na Horním náměstí od 9 do  
13 hod. Program: Dechová hudba Mo-
ravská veselka, taneční vystoupení HIT 
Přerov a pro děti jsou připraveny hry 
a soutěže.  

MáJoVÉ VEsElEnÍ
náMĚsTÍ TgM

1. kVĚTna
ve 14 hod. Academic Jazz Band
v 15.30 hod. Cookies
v 17.00 hod. Arrhythmia

kŘEsT kniHy

Ve středu 4. 6.  se v prodejně Knihan-
ka v Pivovarské ulici uskuteční křest 
knihy „Zpověď“ přerovské autorky 
Katky Čepové. Výtěžek z prodeje au-
torka věnuje na výzkum nervosvalové-
ho onemocnění. Autogramiáda začíná 
v 18 hodin.

ČEská kŘEsŤanská akadEMiE

20. 5. Kde je hrob svatého Metoděje 
– vyprávění o Velké Moravě, bratrech 
ze Soluně a hledání hrobu svatého Me-
toděje. Přednáší  Kamil Šromota, od  
17 hod. v Centru SONUS. 

sVČ aTlas a Bios

od 1. 5. korespondenční výtvarná soutěž 
pro děti – ATLAS
4. 5. Author Šela maraton – závod dětí 
na Laguně
5. 5. uzávěrka korespondenční fotosou-
těže Příroda a lidé kolem nás, 2. kolo
8. 5. akce a vystoupení dětí u příležitosti 
Dne vítězství, Želatovská ulice
21. 5. rybářská soutěž pro děti
24. 5. taneční maraton DANCE EVO-
LUTION – sportovní hala U Tenisu 
Přerov, od 10 hod. Moderuje Martina 
Queetko Procházková z Rádia Haná

sETkáVánÍ sEniorŮ spolU

cEnTrUM sonUs, palackÉHo 17a

5. 5. Žaludeční obtíže a obranyschop-
nost organismu – Olga Župková,  
10.15–11.00 hod.
5. 5. Praktické cvičení paměti,  
11.00–11.30 hod.
5. 5. Senioři zastavte se na slovíčko, 
setkání se soc. pracovníky magistrátu 
na téma sociální systém v ČR a EU, 
vystoupení folklorního souboru Tráv-
níček, 14–16 hod. 
12. 5. Historie Přerova ve fotografiích – 
Jiří Švec, 10.15 hod.
19. 5. Rukodělná činnost: pleteme z pe-
digu, 10.15 hod.
26. 5. Zajištění pohledávek, dluhy 
a jak na ně – JUDr. Jarmila Podivín-
ská, 10.15 hod.
27. 5. Výlet na zámek v Novém Jičíně 
a hrad Starý Jičín, sraz u centra SONUS, 
v 8.30 hod. Předpokládaný návrat kolem 
16. hod. Cena 190 Kč. 

ZdraVoTnÍ cViČEnÍ s lEkTorEM
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 hod. 

inTErnET pro sEniory
vždy v pondělí od 9 do 13 hod. (od  
10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

kaVárna pro sEniory 
12. 3. Historická Praha, přednáší Helena 
Patočková, od 16 hod. 

MĚsTskÝ dŮM, kraTocHVÍloVa 1 

4. 5. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Zlínská kapela
7. 5. „Šest statečných“, nové travesti show 
skupiny SCREAMERS, v 19 hod.
11. 5. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje hudební skupi-
na MINI
15. 5. Galakoncert Dalibora Jandy s ka-
pelou Prototyp, jako host se představí 
Jandova dcera Anna Jiřina. Na kon-
certě zazní staré hity Hurikán, Kde jsi, 
Oheň, voda vítr, Žít jako kaskadér a dal-
ší, v 19.30 hod.
25. 5. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Záhorská kapela
29. 5. Lenka Filipová Concertino. 
Na koncertním recitálu zazní lidové 
písně, šansony i známé hity – Zami-
lovaná, Za všechno může čas a další. 
Jako hosté vystoupí virtuos Jindřich 
Koníř (klávesy) a symfonický orchestr 
Seana Barryho, který se svou irskou 
harfou dokresluje atmosféru koncertu, 
v 19.30 hod.

dUHa klUB rodinka

pondĚlÍ
16–18 hod. Tvořivá dílna pro děti (od  
4 let) i rodiče s tetou Radkou 
sTŘEda
15– 16 hod. Cvičení pro maminky s mi-
minky, cyklus 5 lekcí
ČTVrTEk 
17–18 hod. Tělocvičení s Rodinkou 
pro děti od 2 let v tělocvičně ZŠ Že-
latovská 
páTEk
9.30–11 hod. Cvičení a tvoření pro ba-
tolata od 1 roku 

10. 5. MÍLE PRO MÁMU, zábavný pro-
gram s pohádkovými bytostmi na Hor-
ním náměstí, 14–18 hod. Start v Micha-
lově U Králíčka, trasa vede přes most, 
pod hradbami na Horní náměstí. V 16 h 
zazpívá Pavel Novák, v 17 h ekopohádka 
O dvou píšťalkách.

proVoZnÍ doBa – plaVEckÝ arEál pŘEroV – kVĚTEn 2014
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

9–15
imobilní

11–13
zavřeno zavřeno

Úterý 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–19
ženy
14–21

Středa 15–20
6.15–7.30

9–14
16–21

6.15–7.30
9–19

muži
13–21

Čtvrtek
13–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20

imobilní 
13–15

ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–20
imobilní

14–16
zavřeno

Sobota
10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

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

16–17

společná
10–18

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny):

čtvrtek 17. 4. 10–20 10–20 zavřeno
společná

10–20

pondělí 21. 4. 10–20 10–20
ženy
15–21

MĚsTská kniHoVna

akcE pro dospĚlÉ
5., 12. 5. Základy ovládání PC, kurz pro 
začátečníky, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 10 do 12 hod. 
a od 16 do 18 hod., jen pro přihlášené 
účastníky
6. 5. Přednáška Aleny Řehořové na téma 
Kineziologie, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
13., 27. 5. Přednáškový cyklus „Vím už, 
co nevím?“ s Miroslavem Šmídou, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám.  36, 
od 16.30 hod.
14. 5. Cestopisná přednáška Marti-
na Leschingera na téma Cyklovýlety 
po Česku a okolí, sál Agentury pro 
zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod.
20. 5. Přednáška Evy Beťákové na téma 
Cyklická žena, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 17 hod. 
26. 5. Kulturní akademie knihovny, 
setkání na téma Franz Kafka – 90. vý-
ročí úmrtí pražského, německy píšícího 
spisovatele, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 13 hod. 
kVĚTEn Fantastický svět – výstava 
kreseb Jana Patrika Krásného, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36 
(termín bude upřesněn) 

akcE pro dĚTi:
6. 5. Tvořivá dílna – výroba tulipánu 
a přání ke Dni matek, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14 hod.
15., 29. 5. Klub hráčů (stolní hry, 
Xbox), půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod. 
17. 5. Klub hráčů (stolní hry), poboč-
ka MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 9 do 12 hod. 

akcE V MÍsTnÍcH ČásTEcH
5. 5. Tvořivá dílna – výroba záložek 
origami, Henčlov, od 17 hod. 
5. 5. Tvořivá dílna – výroba srdíček 
z lepenky, Vinary, od 16 hod. 

5. 5. Tvořivá dílna – výroba přání ke Dni 
matek, Lověšice, od 16 hod. 
19. 5. Turnaj v PC hrách (logické hry, 
šachy), Lověšice, od 16 hod. 
20. 5. Cestopisná přednáška s promítá-
ním Ing. Polidorové na téma Turecko 
(Istanbul, Kappadokie, Antálie), Újez-
dec, od 16 hod. 
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V Knihkupectví Mezi Světy pokračuje výstava fotografií s pří-

rodní tematikou Petra Tomáše. Ten se výtvarné fotografii věnuje 

už od roku 1975. Nově tu je k vidění malované hedvábí a dráto-

vané šperky od přerovské rodačky Magdy Černochové.

V Trafačce jsou k vidění originální roztanče-

né hrnky Tomáše Vágnera, který tvoří ve svém 

ateliéru v bývalém mlýně poblíž jihočeských 

Dačic. Jeho tvorba vyniká barevností, kubis-

tickými motivy nebo notovými party. Typické 

jsou pro něj jakoby křivé nebo vlnící se tvary hrnků. Stejně veselá je keramika 

Jihomoravanky Denisy Hýskové, ta se zase nechává inspirovat buď motivy zvířat, 

nebo rozkvetlou jarní loukou. 

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

traFaČKa–KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Do 3. května pokračuje výstava o životě Pavla 

Nováka – Jsi tu stále. Od 7. května ji vystřídá 

absolventská výstava ZUŠ, vernisáž začíná v 17 

hodin. Třiadvacet mladých výtvarnic tu bude 

v rámci absolutoria prezentovat své umělecké 

počiny. Stěny zaplní kresby, malby i kombino-

vané techniky či experimentální koláže, instalace v prostoru nabídnou barevné 

prostorové objekty ze skla, originální vitráže nebo keramické mozaiky. Expozici 

doplní i portrétní a figurální soubor grafik Nely Greisslerové. 

Od 12. května mohou zájemci navštívit společnou 

výstavu olomouckých autorů – malíře Toma Hrubého 

a keramika Tomáše Kubíčka. Obrazy inspirované vlast-

ním vnitřním světem, prožitky, vzpomínkami a zároveň 

i hra s názvy obrazů jsou jistým klíčem malířova umě-

leckého sdělení. Naopak osobnost sochaře prezentují 

antropo-zoomorfní objekty beze slov. Vernisáž s účastí autorů se koná 14. květ-

na v 17 hodin. V menších prostorách galerie bude současně výstava Karel starší 

slaví… a děti malují. Výstava k 450. výročí narození Karla staršího ze Žerotína 

přináší osmdesát obrázků, které vytvořily děti z Brandýsa nad Orlicí a z Přerova. 

Vernisáž je 12. května v 17 hodin.

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

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

Výstava obrazů Ladislava Žlotíře je vzpomínkou na uměl-

ce, který v minigalerii často vystavoval.  Od svého mlá-

dí se věnoval krajinomalbě, nejvíce používal techniku 

olejomalby a nejčastěji zobrazoval výjevy z Valašska. 

Tato krajina byla jeho nejzamilovanější. Žlotíř byl čle-

nem výtvarné skupiny Olomoučtí, zúčastnil se s ní 

mnoha společných výstav.

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

Nostalgický nádech bude mít květnová výstava v Galerii 

Atrax. Bude totiž poslední, při níž si návštěvníci této ob-

líbené galerie budou moci prohlédnout nebo koupit oleje, 

keramiku nebo grafiku Ivy Hüttnerové, J. Velčovského, 

A.  Borna,  K.  Demela,  V.  Suchánka,  S.  Kuliny,  

I. Hartingera, K. Ptáčka, J. Mináře či J. Kristoforiho a dalších výtvarníků.

galerie atraX, koZloVSkÁ 8, PŘERoV, TEl. 581 201 031, 731 672 514
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Návštěvníci hradu se mohou těšit na již 

pátý ročník Festivalu vojenské historie 

na Helfštýně. Nevšední podívanou si pro 

diváky připravili šermíři Adorea Olomouc 

ve spolupráci s Muzeem Komenského 

v Přerově a za podpory Olomouckého 

kraje. Festival se koná 24.–25. května 

a je tradičně zaměřen na vývoj vojen-

ství v Čechách a na Moravě od českého 

pravěku po 30. léta 20. století. V prů-

běhu dvou dnů se v podání špičkových 

spolků vojenské historie a profesionál-

ních šermířských uskupení představí 

vikingové, mušketýři, žoldnéři, kava-

líři, vojáci Velké války z českých legií 

i starého mocnářství, četnická pátrací 

stanice z první republiky, markytánky, 

kejklíři, komedianti, pouliční divadlo, 

kabaret s hudbou i tancem. Nejmenší 

návštěvníci pak mohou putovat za hrad-

ním pokladem. Na hradě vystoupí okolo 

sta kostýmovaných účinkujících. Diváci 

budou mít jedinečnou možnost nahléd-

nout do života vojáků v poli i ve vo-

jenském táboře, řemeslníků a prostých 

lidí. Pořadatelé festivalu návštěvníkům 

nabízejí příjemně a kulturně strávený 

den na hradě, který svou rozlehlostí pa-

tří k největším a nejkrásnějším hradům 

v České republice.   (reD) 

Helfštýn nabídne vojenskou historii 
i pouliční divadlo s hudbou a tancem

Oblíbené  promenádní  koncerty 

v Michalově začínají druhou květnovou 

neděli. Jako první v letošním roce za-

hraje 11. května všem maminkám, ba-

bičkám a ženám, které s láskou peču-

jí o své blízké, kapela Synkopa 2010. 

Další nedělní koncert 18. 5. bude patřit 

Pohodě na pátou. Tato hudební skupina 

se zpěvačkou Irenou Kanovskou hraje 

populární hudbu s důrazem na textovou 

složku písní. O poslední májové neděli 

25. 5. obsadí hudební altán kapela Jen 

tak II. ve složení Libor Šipoš, Monika 

Hájková a Karel Walta, jež hraje taneční 

a rockovou muziku, ale trio muzikantů 

umí zahrát i country a lidovky. Začátky 

koncertů jsou vždy v 15 hodin.   (reD)

V Michalově začínají promenádní koncerty

Na nádvoří hradu nebudou chybět ani šermířská vystoupení a vtipné scénky po-u-

ličních divadelníků. Foto: archiv Adorea

Promenádní koncerty se konají  v hudeb-

ním altánu naproti restauraci. 

 Foto: Ingrid Lounová




