
Lávka U Tenisu už znovu slouží obyvatelům Přerova. Stavební firma závazek splnila a nový most Přerovanům předala k užívání 

rok poté, co odstranila původní poškozenou konstrukci. Veselici provázející uvedení nové stavby do života, si nenechaly ujít asi 

dvě stovky lidí, kteří se prošli po mírně se pohupující lávce. Pamětníci se neubránili ani vzpomínkám. „Tady kousek od lávky jsme 

se chodívali s dětmi koupat. Tomu břehu u Bečvy, kde byly oblázky, se říkávalo Ostende. Na místě, kde jsou nyní tenisové kurty, 

bývaly rybníky a opodál bylo fotbalové hřiště Lokomotivy. Už se to tady hodně změnilo,“ popsal kus historie Vlastimil Dobeš 

z Přerova. Novou lávku, která je důležitou spojnicí při procházkách od kurtů k lagunám a Michalovu, skupinka dříve narozených 

Přerovanů přijala s nadšením. „Je pěkná, líbí se nám všem a měla by zvládnout i nápory velké vody,“ zmínila Eliška Bryšková. 

Demolice staré lávky a výstavba nové přišla na 24 milionů korun. Foto: Ingrid Lounová (ilo)
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Lávka vrátila život k lagunám

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
v pondělí 12. října v 16 hodin v sále 
Městského domu. Zájemci mohou je-
jich jednání sledovat i na webových 
stránkách města www.prerov.eu , pře-
nos zajišťuje on-line Televize Přerov.

Co bude dál s opuštěným areálem 
bochořského letiště? To bylo hlavním 
tématem návštěvy ministra průmys
lu a obchodu Jana Mládka v Přerově 
v pátek 11. září. O konečné podobě 
průmyslové zóny, která by měla v pro
storách bývalého letiště vzniknout, 
rozhodne do konce roku vláda. 
„Vybudování průmyslové zóny 
v Bochoři vnímám jako zcela zásadní. 
Nejen, že dojde k využití prázdného 
a zanedbaného prostoru, ale budoucí 
investoři přinesou do regionu s 8% ne
zaměstnaností nová pracovní místa,“ 

zmínil ministr Jan Mládek po návštěvě 
bochořského letiště. Téměř 400hekta
rový pozemek už byl nabízen investo
rovi. Agentura CzechInvest vyhodno
tila území jako vhodné pro umístění 
strategického investora s projektem 
Darwin, ten ale po několika měsí
cích od jednání odstoupil. Želízkem 
v ohni byla i automobilka Jaguar Land 
Rover, ta ale nakonec zvolila soused
ní Slovensko. Zásadní otázkou podle 
jednání ministra Mládka s hejtmanem 
Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem 
a primátorem Přerova Vladimírem 

Puchalským zůstává, zda bude prů
myslová zóna fungovat s letištěm, 
nebo bez něj. „Preferujeme variantu 
průmyslové zóny bez letiště, plocha 
skýtá 400 hektarů ucelené plochy, což 
nemá obdoby v celé České republi
ce. Důležité bude její napojení na D1 
a také na železniční uzly,“ zdůraznil 
hejtman Jiří Rozbořil. Shodu vyjád
řilo i vedení města Přerova. „Území 
letiště je vysokým potenciálem rozvo
je a prosperity. Ruku v ruce s těmito 
plány musí pokračovat dostavba D1, 
pak teprve můžeme mluvit o strate

gické zóně. Bude zapotřebí vybudo
vat vlečku, průtah městem, propojit 
Tovačovskou ulici se Štefánikovou 
a rozšířit Mádrův podjezd,“ nastínil 
primátor Vladimír Puchalský. 
Aktuálně v prostorách letiště dochází 
k demolici objektů leteckých a pali
vových krytů, které se tam nacházejí. 
Kromě pyrotechnického a geotechnic
kého průzkumu lokality byla současně 
zadána analýza rizik ohrožení životního 
prostředí, která potvrdí, zda se na úze
mí nachází kontaminace horninového 
prostředí a podzemní vody.  (ilo)

Z letiště by mohla vzniknout největší průmyslová zóna v Česku

Padlo řešení: 
Strojař koupíme
Koupě Strojaře jako jediné možné 
řešení v nouzi. Městu reálně hro
zil vznik další ubytovny pro sociál
ně slabé. Pro tento záměr – koupit 
od Ministerstva obrany bývalý hotel 
Strojař za 40,5 milionu korun – zvedla 
ruku většina zastupitelů. „Nebezpečí 
vzniku další ubytovny je tu velké, 
a proto musíme jednat,“ vysvětlil hned 
v úvodu radní Petr Vrána (ANO). 
Ministerstvo obrany totiž avizovalo 
dva vážné zájemce o koupi Strojaře. 
„Děláme zoufalé rozhodnutí, aby
chom něčemu zabránili a zachovali 
tvář tomuto městu,“ zmínil před hla
sováním zastupitel Radovan Rašťák 
(ČSSD). Mezi zastupiteli znovu pro
běhla diskuse, jak město naloží s ne
využitými budovami, k nimž se přiřadí 
i Strojař. „V blízkosti města se bude 
stavět dálnice ve dvou úsecích. Strojař 
dává šanci na solidní ubytování pro 
dělníky,“ naznačil možnou cestu za
stupitel Tomáš Tužín (SpP).  (ilo)



Do Dluhonic přijel v pátek 11. září 
kvůli plánované výstavbě trasy D1 
diskutovat s občany ministr dopra-
vy Dan Ťok. V tamním kulturním 
sále se sešlo asi sto padesát místních. 
Mnohým z nich se nelíbí, že trasa D1 
vede přes jejich vesnici a žádají změ-
nu trasy o zhruba 150 metrů. S tímto 
požadavkem se Dluhoničtí poprvé 
ozvali už před dvaceti lety. Ministr 
se s místními sešel, aby se společně 
pokusili najít kompromisy.
Bouřlivá diskuse trvala déle než dvě 
hodiny. Stavbou D1 by místní při-
šli o oblíbené sportoviště TJ Sokol 
a dálnici by muselo ustoupit i něko-
lik domů. Jeden z místních občanů 
Rostislav Hlávka ve své prezentaci 
naznačil, jak by se trasa mohla vy-
hnout Dluhonicím i skládce zelené 
skalice v Precheze. „Podle mých vý-
počtů by došlo o zkrácení 350 metrů, 
finanční úsporu podle mých propočtů, 
za kolik se v Česku staví dálnice, zhru-

ba odhaduji na 300 milionů korun,“ 
zmínil Hlávka. Ministr Dan Ťok ale 
kontroval, že každá změna v projektu 
znamená oddálení stavby dálnice o 15 
až 20 let. „Přeprofilovat okružní kři-
žovatku, jako tomu bylo v Předmostí, 
je něco jiného než dálnici. Při svých 
jednáních se vždy setkávám s názo-
rem, že někde vede dálnice špatně. 
Hezky se to řekne, ale změny jsou 
téměř neproveditelné, vždy narazíme 
na jiný problém. Pokud se realistic-
ky chceme bavit o přesunutí dálnice, 
musíme si uvědomit, že pod každým 
metrem je další jiný vlastník, další jiný 
problém – třeba narazíme na unikátní 
ekosystém s chráněnými živočichy,“ 
vysvětlil ministr Ťok.
Místním lidem se ale nelíbí, že stále 
žijí v nejistotě. Týká se to těch, kteří 
bydlí přímo v plánované trase dál-
nice, ale i těch, kteří tam podnikají. 
„V zóně, která má jít pryč, máme 
kovovýrobu a zámečnickou dílnu. 
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Dan Ťok je prvním ministrem, který se sešel s Dluhonickými

Vzpomínkové akce 
ke Dni vzniku 
samostatného 
československého státu
 26. října 
•   Premiéra filmu Poválečný kmotr, 
kino Hvězda, v 10 hodin 

•   Slavnostní koncert Moravské filhar-
monie Olomouc k 97. výročí vzni-
ku republiky (velký sál Městského 
domu, 19.30 hodin) 

28. října 
•   Vzpomínkové shromáždění u pa-
mětní desky T. G. Masaryka na ná-
městí TGM, 10.00 hodin

Elektronizace veřejné správy byla 
v Přerově dokončena. I když zahrnuje 
více aktivit, Přerovany bude nejvíce 
zajímat Portál občana, do něhož moh-
li poprvé vstoupit ve středu 16. září. 
Provede je žádostmi a životními situ-
acemi, které je mohou zajímat. 
Internetové prostředí nabízí hned 
dvě cesty, jak se mohou do Portálu 
občana dostat – buď přes webové 
stránky města (www.prerov.eu – 
sekce úřad on-line), nebo na adre-
se: https://portal.prerov.eu. „Lidé, 
kteří se chtějí zaregistrovat a ko-
munikovat s úředníkem přes tento 
portál, se musejí přihlásit a čeká je 
úvodní návštěva úřadu, kde budou 

ztotožněni. Návod, jak to prakticky 
provést, najdou přímo na stránce 
vpravo dole, pod zkratkou F.A.Q,“ 
uvedl Petr Karola z přerovského 
magistrátu. Pro využití standard-
ních situací, v rozsahu, na jaký jsou 
již zvyklí, například objednávkový 
systém u „okénkových agend“ – ne-
musejí žádnou oficiální registraci 
do Portálu občana podstupovat.
Zájemci se díky této novince mohou 
podívat třeba i do archivního portálu, 
který je provede starými písemnostmi 
města, nebo nahlédnout do takzvané-
ho „rozklikávacího rozpočtu“ a kon-
trolovat, jak se v Přerově hospodaří 
s veřejnými penězi.  (RED)

Portál občana odstartoval v půlce září

Dětem z osmých a devátých tříd, jejich 
rodičům a také výchovným poradcům 
ze základních škol je určena Burza 
práce a vzdělávání, kterou ve čtvrtek 
15. října v areálu Výstaviště v Přerově 
pořádá Úřad práce, Svaz průmyslu 
a dopravy a Okresní hospodářská ko-
mora Přerov. Svou příležitost k hledá-
ní zaměstnání by si neměli nechat ujít 
ani zájemci o práci z řad nezaměst-
naných. „Na trhu práce je v poslední 
době největší poptávka po technic-
kých profesích, proto jsme se zaměřili 
hlavně na technické školy. Kromě zá-
stupců škol nám potvrdili účast největ-

ší zaměstnavatelé v regionu převážně 
s technickým zaměřením,“ informo-
vala ředitelka Úřadu práce v Přerově 
Ilona Kapounová. Mottem akce je: 
Hledejte práci tam, kde skutečně je. 
Burza práce a vzdělávání začíná už 
v 9 hodin a v dopoledních hodinách 
se uskuteční kulatý stůl, kde budou 
moci diskutovat výchovní poradci ze 
základních škol se zástupci firem, kte-
ré patří k největším zaměstnavatelům 
v Olomouckém kraji. Svou prezentaci 
přislíbila i firma TON z Bystřice pod 
Hostýnem. Organizátoři akce před-
pokládají, že na Výstaviště přijdou 

v dopoledních hodinách děti z osmých 
a devátých tříd spolu se svými učiteli 
a v odpoledních hodinách mohou při-
jít zájemci o technické obory přímo 
s rodiči. „Jsou to právě rodiče, kte-
ří podstatnou měrou formují, jakým 
směrem se budou jejich děti v profes-
ním životě ubírat. Na burze mohou 
vidět, jak některé školy spolupracují 
s partnerskými podniky a vychovávají 
pro ně budoucí zaměstnance,“ nastí-
nila Kapounová. První ročník Burzy 
práce a vzdělávání bude na Výstavišti 
přístupný do 17 hodin, vstup je zdar-
ma.   (ILO) 

Vycházející žáci by si neměli nechat ujít Burzu práce a vzdělávání 

Potřebujeme vědět, jestli nás zbou-
ráte, nebo jestli se můžeme rozšířit. 
Čekáme už dvacet let,“ zmínil Josef 
Gereš, který v Dluhonicích podni-

ká spolu se svým synem. Primátor 
Přerova Vladimír Puchalský žádal 
přítomné o konstruktivní a věcnou 
diskusi. „Pojďme se bavit o tom, co 
vám zlepší život, dálnice je vedená 
v ose, která je dána. Není v našich 
silách některé věci měnit. Vytvořme 
společné memorandum – vaše postře-
hy, naše možnosti a ohledy státu,“ 
dodal primátor Vladimír Puchalský. 
Město i stát plánují kompenzace pro 
občany Dluhonic, dotčené stavbou. 
Počítá se s výstavbou náhradního 
sportoviště, ale také cyklostezky mezi 
Přerovem a Dluhonicemi.
„Jeden konkrétní problém je hluk 
a s ním se dá pracovat. Plánujeme 
protihlukové stěny a tichý asfalt,“ 
nastínil Jan Kroupa, generální ře-
ditel Ředitelství silnic a dálnic. Ten 
také uznal, že komunikace byla 
s občany nedostatečná a omluvil 
se jim za to.   (ILO)

Ministr Dan Ťok diskutoval kvůli D1 s místními přímo v Dluhonicích.   Foto: Ingrid Lounová
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Přerov očima rybářů Jak dlouho rybaříte a kam chodíte 
v Přerově nejraději na ryby?

Petr Kopřiva, 
Přerov
Rybařím díky dědeč-
kovi, s ním jsem jako 
dítě začínal na Pála-
vě. Nejraději chytám 

na menších tocích, je tam větší klid. 
V Přerově na  Strhanci  se dá ulo-
vit vše – od sumců přes kapry až 
po pstruhy.

Michaela Řežáb-
ková, Přerov
Jsem začátečni-
ce, chytám teprve 
od loňska. Na ryby 
chodím hlavně 

v Přerově – buď na rybník, na Lagunu 
nebo na řeku. Můj loňský největší úlo-
vek byl 55centimetrový kapr, schovali 
jsme si ho na Vánoce.

Filip Hužvík, 
Přerov
Jsem z rybářské ro-
diny, otec i děda jsou 
rybáři a já chodím 
na ryby od pěti let, 

kdy jsem jim chytal nástražné rybičky. 
Jako dítě jsem začínal na rybnících 
v okolí Přerova nebo na Bečvě, teď 
jezdíme na ryby spíš na jižní Moravu 
na Dyji nebo na řeku Moravu.

Miroslav Mánek, 
Přerov
Chytám od svých 
pětadvaceti let, loni 
to bylo právě 25 let. 
V Přerově chodím 

na rybník a na laguny nebo jezdím 
do Tovačova a na soukromé revíry 
na takzvané – chyť a pusť. Na rybníku 
jsem letos chytil sumce, měl metr 
deset, dal jsem ho bráchovi. Ryby 
totiž nejím.

Ludvík Navrátil, 
Přerov
Na ryby chodím 
od svých 18 let, 
přivedl mě k tomu 
táta. Nejraději jsem 

na rybníku, chodíval jsem i na Bečvu, 
ale tam nás ruší kanoisté. Dnes už 
jsem pustil zpět do rybníka karase 
a cejna, mám políčeno na kapra. 

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Říká se o nich, že jsou tišší blázni. 
Celé hodiny v klidu prosedí u vody 
a spokojí se s pozorováním vodní hla-
diny. V okamžiku, kdy ryba zabere, 
nastává šrumec, o chvíli později srd-
ce rybářovo plesá. „Sedím v přírodě 
a čekám, je to pohoda a klid. Nejlépe 
je na rybách někde mimo civilizaci,“ 
říká Filip Hužvík, který je z rybářské 
rodiny. Bližší sepětí s přírodou a od-
počinutí si od shonu a všedních sta-
rostí, to jsou hlavní důvody k rybaře-
ní. Ulovená večeře je už bonus navíc. 
„Pro mě je to odpočinek, rybaření mě 
uklidňuje. Je to rozhodně lepší, než 
se dívat doma na televizi. Jsem stále 
v přírodě – buď u vody, nebo v lese,“  
svěřuje se Miroslav Mánek z Přerova, 
který by rybu nevzal do úst. „Co ulo-
vím, buď rozdám, nebo ryby pouštím 
zpět do vody,“ dodává.  Mezi rybáři 
jsou také zástupkyně něžného po-
hlaví. „Není jich mnoho, odhaduji, 
že v Přerově máme tak šest až osm 
rybařících žen,“ upřesňuje Alexandr 
Majer, předseda místní organizace 
Českého rybářského svazu. Jedinou 
dívku s udicí na břehu rybníka dopro-
vází její rodina. „Máme o ni strach, 
samotnou ji na ryby nepouštíme,“ 
svěřuje se Kateřina Řežábková, mat-
ka 18leté Michaely. 
Všechny toky i vodní plochy v Přerově 
pravidelně kontroluje rybářská stráž, 
která se zaměřuje i na rybochovná 
zařízení a dodržování rybářského 
řádu. Samozřejmostí je čisté okolí  
na rybářských místech. „Každý rybář 
si vždy kolem sebe musí udržovat 
pořádek. První, co udělá, když při-
jde na své místo je, že si kolem sebe 
uklidí. Často je to nepořádek právě 
po kolemjdoucích,“ zmiňuje Filip 
Hužvík. K povinnostem rybářů pat-
ří i odpracování šesti brigádnických 
hodin ročně. Pokud je neodpracuje, 
zaplatí místní organizaci šest set ko-
run. A jaké jsou nejčastější prohřešky, 
jež řeší rybářská stráž? „K nešvarům 
patří pytláctví, chytání ryb bez po-
volení. U železničního mostu často 

pytlačí děti. Na kontroly chodíme 
i v noci, k případům pytláctví voláme 
policisty. Někdy rybáři nedodržují 
dobu lovu, nebo si berou více ryb, 
než dovoluje rybářský řád,“ vyprá-
ví Petr Kopřiva, vedoucí rybářské 
stráže. Pravidelné kontrole podléhá 
i kontrola čistoty vody a měření její 
teploty. „Před více než měsícem do-
šlo na Bečvě asi půl kilometru pod 
splavem směrem k Dluhonicím k vel-
kému úhynu ryb, až několika tun. 
Případ šetří inspekce životního pro-
středí a Policie ČR,“ zmiňuje nedáv-
ný případ Kopřiva. K ekologickému 
neštěstí patrně přispěla i velká horka 
a nízký průtok v Bečvě. „Stává se to 
dost často, úhyn způsobí pravděpo-
dobně velká koncentrace organických 
látek, a když je v Bečvě málo vody, je 
její teplota vyšší a ryby jsou víc ná-
chylné k otravě. Škodu jsme odhadli 
na více než milion korun,“ vyčísluje 
Alexandr Majer. 
Další škodnou na rybářském revíru 
jsou v zimním období hladoví kor-
moráni.  „V zimě po náletu stohlavé-
ho hejna k přerovskému splavu, kde 
nezamrzá řeka, jsou ryby bezbranné. 
Po jejich drancování tam teče červená 
voda, kormorán je opravu démon,“ 
zmiňuje Lubomír Hužvík, který ry-

baří od svých dětských let už šest 
desetiletí. „Sice žádáme o povolení 
odstřelu kormoránů, ale moc účin-
né to není. Za zobák od kormorána 
vyplácíme rybářům 150 korun,“ do-
plňuje Majer.
Naopak k příznivým zprávám pat-
ří zlepšující se kvalita vody v řece, 
svědčí o tom ichtyologické rozbo-
ry ryb, které provádějí odborní-
ci z Mendelovy univerzity v Brně 
z oddělení rybářství a hydrobiolo-
gie. „Kvalita vody v Bečvě je lepší, 
na horním toku řeky přibyly v posled-
ních letech čistírny odpadních vod 
a ubylo průmyslových znečišťovatelů 
v Rožnově a Valašském Meziříčí,“ 
upřesňuje Lubomír Hužvík. „Před 
více než dvaceti lety ryby v Bečvě 
vykazovaly stopy karcinogenní rtuti, 
dnes už jsou ryby v Bečvě zdravé,“ 
doplňuje Majer. Do Přerova na Bečvu 
tak za sportovním rybolovem jezdí 
rybáři z celého Česka. „Bečva je vý-
borně zarybněná neobvyklými druhy 
ryb – například ostroretkou a podou-
ství. U řeky jsou navíc pro rybaření 
velmi pěkné břehy, Bečva je zkrát-
ka mezi rybáři oblíbená,“ zmiňuje 
Miroslav Kolínek z Břeclavi, jeden 
z organizátorů zářijového sportovní-
ho rybaření na Bečvě.  (ILO)

Ne každé město má to štěstí, že jím protéká řeka. Vodní tok v centru města je vyhle-
dávaným místem k procházkám, k sportovnímu vyžití a hlavně láká rybáře. Bečva 
navíc patří podle odborníků k nejvíce zarybněným řekám v Česku. Není divu, že 
v Přerově máme zaregistrovaných tisíc sto rybářů. Když k tomu přidáme nedaleký 
rybník a dvě laguny na území města a náhon Strhanec, příznivci Petrova cechu mají 
z čeho vybírat.

Sportovní rybáři vracejí své úlovky na konci závodu zpět do řeky.

 Foto: Ingrid Lounová
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Vykácené stromy v Durychově ulici nahradí mladé javory

„Po návratu z prázdnin se nám na-
skytl smutný pohled – zdobné sakury 
i mladý kaštan zmizely, zůstaly jen ža-
lující čerstvé pařezy. A stejně smutné 
je, že se na náš názor na rekonstrukci 
kolem našich prahů nikdo neptal,“ 
posteskla si obyvatelka Durychovy 

ulice Iveta Poljaková. Ta zároveň 
dodává, že na rozdíl od občanských 
diskusí, provázejících plánovanou 
rekonstrukci sídliště Trávník, oby-
vatelé této ulice vůbec nevědí, co 
stavební firmy v ulici vlastně tvoří, 
proč a za kolik. „Nikdo se nás neptá, 

Ceny města Přerova 
se nebudou udělovat 
každý rok
Přerovští radní se rozhodli, že v le-
tošním roce neudělí Cenu města 
Přerova – Medaili J. A. Komenského. 
Plakety z dílny akademického sochaře 
Josefa Bajáka se v Přerově udělovaly 
u příležitosti Dne vzniku samostat-
ného Československa už padesát let, 
ocenění získaly více než čtyři stovky 
osobností a kolektivů. V posledních le-
tech získaly Medaile J. A. Komenského 
podle mínění radních inflační hod-
notu. „Rozhodli jsme se pro zásad-
ní změnu, aby bylo ocenění vážené 
a čestné a jen pro mimořádné lidi. 
V některých městech ocenění každý 
rok neudělují,“ zmínil přerovský pri-
mátor Vladimír Puchalský. V letošním 
roce na radnici podali občané, organi-
zace a spolky 8 návrhů na Cenu města 
Přerova. Na prestižní ocenění si tak 
navrhované osobnosti budou muset 
počkat.  (Ilo)

Inzerce A151010325

Kvůli rekonstrukci silnice a chodníků v Durychově ulici šlo k zemi několik vzrostlých stromů. Některým obyvate-
lům Durychovy ulice se to nelíbí a stěžují si, že s nimi nikdo tak podstatné věci, které se dějí v bezprostřední blíz-
kosti jejich domovů, neprojednal.

Veřejná  diskuse  s  názvem Krok 
za krokem k inkluzivnímu vzdělá-
vání na základních školách v Přerově 
se uskuteční v pondělí 9. listopadu 
od 16 hodin v Městském domě. Akci 
pořádá občanské sdružení Pavučinka 
ve  spolupráci  s  Ligou  lidských 
práv, pod záštitou primátora města 
Vladimíra Puchalského.
Diskusi bude moderovat Olga Kusá, 
pedagožka v tématu Férová škola 
z Ligy lidských práv. Z pozvaných 

hostů se zúčastní docent Jan Michalík 
za Pedagogickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci, Martin Ševčík, 
ředitel inkluzivní základní školy Praha, 
Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro řízení 
sekce vzdělávání MŠMT a Mariana 
Koutská z organizace Člověk v tísni. 
Pozvání přijali také zástupci České 
školní inspekce, Olomouckého kraje 
a Férové školy. Zváni jsou pedago-
gové, rodiče a všichni občané, které 
toto téma zajímá.   (red)

Chcete se dozvědět více 
o inkluzivním vzdělávání?  

Rekonstrukce chodníků v Durychově ulici si vyžádala kácení šesti stromů. 

 Foto: Ingrid Lounová

jestli nám jejich dílo bude vyhovovat. 
Není to tak dávno, co ulice prodělala 
podobně překvapivou rekonstrukci 
se vznikem parkovacích ostrůvků, 
a bagry jsou tu zpět. Komunikace 
s občanem, s majitelem nemovitostí, 
je omezena jen na značku zákaz vjez-
du a zákaz parkování,“ stěžuje si. 
Podle informací z přerovského ma-
gistrátu se v projektu na rekonstrukci 
silnice v Durychově ulici s kácením 
původně nepočítalo. „Kořeny stromů 
by ale byly dotčené stavbou silnice 
a chodníky by kvůli prorůstajícím 

kořenům nešly vůbec opravit. Proto 
se na nás obrátila stavební firma s žá-
dostí o kácení,“ vysvětlila Svatava 
Doupalová z přerovského magistrátu. 
Její slova potvrzuje i referent z ochra-
ny přírody Tomáš Ehl. „Rekonstrukcí 
obrubníků na nové komunikaci hro-
zilo narušení kořenového systému 
stromů a dřeviny by později uschly 
a hrozil by i jejich pád. Za vykáce-
né stromy jsme v této lokalitě naří-
dili náhradní výsadbu,“ doplnil Ehl. 
Na místo šesti vykácených stromů 
v zeleném pásu v Durychově ulici tak 
přibude devět javorů babyk.   (Ilo)
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Inzerce A151001709

Strojař bezúplatně? Byl to jen předvolební tah, 
nebo někdo zaspal?
Bývalý hotel s 360 lůžky je reálnou hrozbou pro vznik nové ubytovny přímo 
v centru města. Zajímavý je celý ten proces jeho odkupu, který se kolem něj 
odehrává ze strany města a Ministerstva obrany (MO). Když jsem na konci voleb-
ního období jako náměstek primátora jednal s Ministerstvem obrany, nechtělo 
o zvýhodněném převodu do vlastnictví Přerova ani slyšet. Náhle se před volba-
mi zjevilo hnutí ANO a to deklarovalo, že zařídí zvýhodněný převod. Po volbách 
navštívil ministr obrany Martin Stropnický (ANO) Přerov a přislíbil maximální 
součinnost a zvýhodněný převod. Všude se psalo, že Přerov získá díky novým 
radním Strojař bezúplatně. A výsledek? Strojař nebude zdarma, ale možná za 40,5 
milionu korun. To je ještě víc, než bylo navrhováno před rokem. A tehdy to bylo 
nepřijatelné. MO má již uzavřené výběrové řízení a to bude také zajímavé. A já se 
ptám radních: Co jste v té věci dělali od loňska, když jste dostali od MO nabídku 
bezúplatného převodu, až doteď? Kolikrát jste byli na MO? Dvakrát? Přece nelze 
vše vyřešit e-mailem nebo telefonem. Na důležitých věcech se musí pracovat 
intenzivně a často jednat se všemi dotčenými stranami. Proč se všechna důle-
žitá jednání konala vždy až na zastupitelstvu den nebo dva před tím, než končil 
termín pro jednání na MO? Na zpracování návrhu využití Strojaře jste pozvali 
studenty 2. ročníku architektury, ale vůbec jste nepochopili, že jste měli zpra-
covat ekonomickou a účetní rozvahu o využití objektu. Měli jste pozvat ekono-
my, a ne architekty. Hráli jste si s pastelkami a hýřili nápady, ale spočítaného 
jste neměli NIC! A na MO jste také podle toho dopadli! Nyní jste vysvětlovali, že 
jste Strojař neřešili, protože jste spoléhali na novelu zákona o hmotné nouzi, 
která vám měla umožnit omezení vyplácení sociálních dávek. Vzpomínáte, jak 
jste nás právě vy ve volební kampani napadali, že jsme sem ubytovny natahali? 
Teď to vidíte sami, že jako radní s ubytovnami nic nenaděláte, protože k tomu 
nemáte zákonné pravomoci. Vy jste ale měli na rozdíl od nás výhodné nabídky 
od Ministerstva obrany.  

Michal Zácha, ZaStupitel MěSta přerova

Strojař – pokrytectví, nebo neznalost?
Připomeňme si stručnou genezi Strojaře. Přerov koupil Strojař z konkurzní pod-
staty Přerovských strojíren v roce 2000 za 18 milionů. U moci ve městě byla 
ODS. V roce 2002 Přerov vyměnil Strojař za ubytovnu v Bayerově ulici a za dům 
vojenské správy. Dle znaleckých posudků byla celá transakce pro město nevý-
hodná a Přerov na tom tehdy prodělal 7 milionů. U moci byla opět ODS. To, že 
Ministerstvo obrany (MO) nechtělo o převodu ani slyšet, když je navštívil pan 
Zácha, mne nepřekvapuje. Možná sdělím panu Záchovi novinu, ale skutečnost, 
že si v Přerově neumíme poradit se svými městskými nemovitostmi, je bohužel 
dobře známa i v Praze.
A nyní pár faktů z posledních vyjednávání na MO. Koncem roku 2014 platil zákon 
č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi. V té době bylo nebezpečí expanze uby-
toven extrémně vysoké, a proto jsme se rozhodli jednat a intervenovat na MO, 
abychom získali Strojař zdarma. Záměr využití jsme měli specifikovat do dubna 
2015. Podotýkám, že ministerské úředníky zajímal výhradně záměr, jak město 
danou nemovitost využije, nikoli ekonomická rozvaha. Bohužel ani jeden ze zá-
měrů, které zastupitelstvo navrhlo, nebyl MO akceptován. Následně zastupitelstvo 
podalo návrh neodsouhlasit nabídku přímého úplatného převodu za 40 milionů. 
Důvodem byl fakt, že Rada města dávala závazná stanoviska k vyplácení doplatků 
na bydlení a hrozba vzniku nových ubytoven byla minimální. Proč bychom tedy 
utráceli tolik peněz?
Kvůli nešťastné změně výkladu zákona o hmotné nouzi, kdy již není vyplácení 
doplatku na bydlení jen v kompetenci radních, jsem se já osobně rozhodl inter-
venovat u MO, zda může soutěž na prodej Strojaře zastavit a ještě jednou jej na-
bídnout městu. Vznik ubytovny s 360 lůžky v centru města by totiž měl fatální 
důsledky. Jednání probíhala v časové tísni a já věřím, že tímto pro samosprávu 
nezvykle flexibilním řešením razantně zajistíme udržení stávající kvality bydlení 
v Přerově. Tímto děkuji i zastupitelům z ODS, kteří hlasovali pro nákup Strojaře 
a alespoň částečně tak eliminovali své chyby z minulosti.

petr vrána, 
radní Za hnutí ano
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Zrušíme Přerovské listy?
Jedním z mnoha předvolebních slibů současné politické reprezentace města 
Přerova bylo zajištění otevřené transparentní radnice. Noví radní jí chtěli dosáh-
nout přesunem jednání zastupitelstva z budovy Tepla do Městského domu a for-
mou větší informovanosti veřejnosti prostřednictvím radničního tisku a místní TV. 
Proto mě udivil návrh, po necelém roce jejich působení v čele Přerova, na zrušení 
Přerovských listů, distribuovaných do všech domácností zdarma. Čtenáři, rozu-
měj: Toto „radniční periodikum vydávané jako měsíčník či čtrnáctideník postrádá 
na významu z hlediska informovanosti občanů o dění ve městě“. Dnes má (pod-
le radniční koalice) každý občan Přerova včetně seniorů internet a po večerech 
poctivě surfuje na webu města. Pravidelně také sleduje vysílání místní TV, aby 
mu náhodou neunikl termín platby za komunální odpad či přistavený kontejner 
v ulici. A jako přídavek si jednou měsíčně nenechá ujít fundované a konstruk-
tivní jednání zastupitelstva. Ostatně tam se také může podívat, jak primátor 
a jeho náměstci vypadají, protože jinde, na webu nebo akcích města, je nejspíš 
neuvidí. A ani nemá mnoho šancí si s nimi neformálně promluvit. Zkrátka, asi 
se snaží být neviditelní. A tato neviditelnost a nečitelnost jejich práce se ještě 
prohloubí zánikem Přerovských listů v květnu roku 2016. V tomto termínu to-
tiž vyprší smlouva s externím dodavatelem na vydávání radničního periodika. 
A jak se zdá, nemá současné vedení města snahu nové výběrové řízení vyhlásit. 
Ostatně jeho výsledek by byl nejistý, zato odpovědnost za vzhled a kvalitu obsa-
hu jasná. Nepůjde říci, že za to může minulé vedení. Ve znamení hesla „Kdo nic 
nedělá, nic nepokazí“ je tedy jednodušší Přerovské listy zlikvidovat úplně. Stačí 
se jen občanů alibisticky prostřednictvím „Přerovského rádce“ zeptat, zda by 
nechtěli zrušením Přerovských listů ušetřit milion korun v rámci třičtvrtěmiliar-
dového rozpočtu města. Co na tom, že takřka každý obyvatel okolní obce bude 
mít ve svém místním zpravodaji více informací o dění v místě svého bydliště než 
občan statutárního města Přerova. Nevadí, Přerované budou moci v nevědo-
mosti alespoň klidně spát. 

Šárka krákorová Pajůrková, ČSSD

odpovědně posuzujeme, jak dál s Přerovskými 
listy
Přerovská ČSSD, uvržena do opozice, se rozhodla psát, psát a psát… a nenapsat. 
Mluvit, mluvit a mluvit… a neříci. Její texty až zavánějí politickou grafomanií. 
Vytrhávání věcí z kontextu, polopravdy bez jakékoli konstruktivní kritičnosti oso-
čují koalici či SpP, a to bez jakéhokoli věcného důvodu. Osobně se domnívám, že 
jedenáct měsíců práce přerovské ČSSD v opozici jen potvrzuje, jak spravedlivý byl 
volební výprask. Poté, co ČSSD jako domina minulých volebních koalic za sebou 
zanechala – například takové „průšvihy“ jako 20milionová díra po zkrachovalé 
společnosti Letiště Přerov, Škodovu ulici či nesmyslně směněný Strojař – bych 
osobně očekával sebekritiku až pokoru. Ale opak je pravdou. Paní Krákorové 
Pajůrkové bych rád sdělil, že koalice velmi podrobně a odpovědně analyzuje 
a posuzuje možnosti, jak dále s Přerovskými listy. A je to naprosto legitimní 
debata. To, že nastolila na toto téma diskusi o možných alternativách řešení, je 
jen výraz otevřenosti radnice. Ne tedy to, co velice zjednodušeně a účelově zá-
věruje ve svém dopise. Koalice neříká, že chce zrušit Přerovské listy. Ale ptá se 
poradních orgánů rady a také Přerovských rádců, jaký je jejich názor.  Od Vás, 
paní Krákorová Pajůrková, bych coby členky redakční rady Přerovských listů 
očekával především návrh, jak dál s tímto měsíčníkem. Co je na obsahu a for-
mě periodika špatné, co zlepšit a podobně. Tímto jen šíříte poplašnou zprávu. 
Ubezpečuji Vás, že naše další směřování k otevřenosti radnice bude odpovědné, 
a v tomto kontextu zvážíme, jakou roli v informovanosti přerovské veřejnosti 
nadále sehrají Přerovské listy. 

vlaDimír PuchalSký, Primátor měSta

Inzerce A141013218Inzerce A151000278

Pětičlenná porota už vyhodnotila 
nejkrásnější předzahrádky v Přerově 
a v jeho místních částech. Do první-
ho ročníku soutěže se přihlásili jed-
notlivci, ale i společenství vlastníků 
domů 17 předzahrádek a veřejných 
prostor. V průběhu června a opakova-
ně i v srpnu si porota složená z odbor-
níků a členů komisí životního prostředí 
a cestovního ruchu prohlédla všech-
ny přihlášené předzahrádky a stano-
vila vítěze. Největší úspěch u poro-
ty sklidila předzahrádka u bytového 
domu v Jaselské ulici 1 a u rodinného 
domu se nejvíce líbila předzahrádka 
v Žeravicích v Čekyňské ulici 37. 
„Hodnocení nebylo vůbec jednodu-
ché. Shodli jsme se, že jednoznačně 
vyčnívala z řady předzahrádka u byto-
vého domu v Jaselské ulici. Splňovala 
požadavky na jednoduchost, nená-

ročnost na údržbu, ale také estetické 
kritérium,“ zhodnotila zahradní ar-
chitektka Hana Bělařová, která byla 
také členkou poroty. Hlavním cílem 
soutěže, jež bude pokračovat i v dal-
ších letech, je vzbudit u obyvatel měs-
ta i místních částí zájem o veřejný 
prostor, který může být jednoduchou 
a vkusnou zelenou oázou v zástavbě. 
„Vítězná díla získala svým majite-
lům, kteří o zahrádky pečují, částku 
osm tisíc korun, druhé pořadí pět tisíc 
a třetí místo tři tisíce korun,“ upřesni-
la Pavla Roubalíková z přerovského 
magistrátu. Druhé místo patří domu 
v ulici Želatovská 17 a 19 a rodinnému 
domu v Žeravicích, v části Lapač 4, na 
třetím místě skončili obyvatelé pane-
lového domu U Výstaviště 3 a majitelé 
rodinného domu v Čekyni, Jabloňové 
ulici č. 40.  (ilo)

Porota vyhlásila 
nejhezčí předzahrádky

Nejvíce se odborníkům líbila předzahrádka v Jaselské ulici 1 a získala 1. místo.

  Foto: archiv MMPr



„Chtěli jsme přispět na dobročin-
nou akci a rozhodli jsme se podpořit 
právě spolek Predmostenzis, který 
provádí ekologickým způsobem část 
údržby v bývalých Knejzlíkových 
sadech,“ zmínil při předávání šeku 
jednatel Technických služeb měs-
ta Přerova Bohumír Střelec. Spolek 
se stará zhruba o čtvrtinu porostu 
v Knejzlíkových sadech, dosud bez 
využití techniky. „Sečeme louky ko-
sami, odstraňujeme náletové dřevi-
ny a letos jsme si vypůjčili statek 
v sousedství sadu a travní porost nám 
pomáhají spásat ovce a kozy, kte-
ré jsme pro tento účel zakoupili,“ 
informoval Libor Pokorný ze spol-
ku Predmostenzis. Jak dodal, po- 
dle archivních dokumentů se právě 
v této lokalitě před dvěma až třemi 
sty lety běžně dobytek pásl. V sou-
časné době tam mohou Přerované 
vidět šest ovcí a osm koz a brzy při-
budou přírůstky. 
„Teď se musíme postarat o pozemky, 
kde je stařina, jsou to plochy, které 
nebyly sečeny dvě desítky let, zvířata 
by tak starý travní porost nežrala,“ 
doplnil Pokorný.  Technickou pomoc 
přislíbilo i vedení Technických služeb 

města Přerova. „Před zimou bychom 
mohli pomoci s vyřezáváním stromů 
a keřů a odvozem větví a trávy, kterou 
můžeme zužitkovat v kompostárně,“ 
nastínil Střelec. 
Členové spolku Predmostenzis se 
snaží také o roubování původních 
mirabelek, kterých jsou tam snad 
stovky, štěpy švestek a meruněk. 
„V současné době jsme požádali 
město o výpůjčku dalších ploch, 
jedná se zhruba o osm hektarů plo-
chy. Chceme se ucházet o dotaci 
z Evropských fondů Ochrany ži-

votního prostředí na nákup techni-
ky na obhospodařování sadů a také 
bychom rádi do Knejzlíkových sadů 
vrátili i volnočasový areál, který tam 
byl ještě před válkou,“ svěřil se s plá-
ny Libor Pokorný.  Jejich smělý pro-
jekt počítá se zookoutkem na statku 
s domácími zvířaty, kde by přibyla 
drůbež, poníci a osli, občerstvením 
Na Báře, prohlídkou tamního vino-
hradu a hliněného domu a dalšími 
atrakcemi s mamutem a dřevěnými 
prvky. „Celý areál by návštěvníci 
absolvovali Pěškobusem, měli by své 

jízdenky, které by si nakoupili pomo-
cí DMS. Ten, kdo by potkal revizora 
a prokázal by se platnou jízdenkou, 
by dostal od něj odměnu, byl by to 
revizor naruby,“ nastínil zábavu pro 
rodinné výlety Libor Pokorný. Školní 
kopec, kde jsou přírodní učebny pod 
širým nebem, by nadále zůstal v péči 
Základní školy J. A. Komenského 
v Předmostí. O část sadu s novou 
výsadbou stromů by se po dobu tr-
vání smlouvy starala odborná firma 
v rámci projektu Nadace Malého 
Noe.  (ILO)
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Do bývalých Knejzlíkových sadů se vrátily ovce a kozy
Osmým rokem se stará spolek Predmostenzis o údržbu části bývalých Knejzlíkových sadů, dobrovolníci tam se-
kají trávu a odstraňují náletové dřeviny. V letošním roce spolek Predmostenzis navíc zakoupil ovce a kozy, které 
spásají trávu v kopcovitém terénu. Technické služby města Přerova podpořily jejich činnost osmdesáti tisíci koru-
nami, které přispějí právě k údržbě těchto sadů nad Předmostím.

Ovce a kozy pomáhají v bývalých Knejzlíkových sadech se spásáním trávy.  Foto: archiv Predmostenzis
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Startovací byt pro děti z domova už má svého nájemníka

Inzerce A141015491

Nadace Malý Noe má už zkušenosti 
s budováním startovacího bytu při 
Dětském domově v Olomouci, roz
hodla se proto pomoci i v Přerově. 
„Mladí dospělí, kteří odcházejí 
z dětského domova, řeší dva vel
ké problémy – musí si hledat své 
první zaměstnání a také bydlení. 
Proto jsme přišli za ředitelem pře
rovského dětského domova s myš
lenkou vybudovat startovací byt,“ 
uvedl Jaroslav Strejček z Nadace 
Malý Noe. Nadace se obrátila také 
na vedení města. „Pan primátor byl 
myšlence pozitivně nakloněn a spat
řoval v tom velký smysl. Během 
půl roku jsme vytipovali vhodný 
byt a město jej kompletně opravi
lo,“ doplnil Strejček.  Rekonstrukce 
jednopokojového bytu přišla na 130 
tisíc korun. „Bral jsem to jako po
danou ruku. Společně jsme vybu
dovali prostředí, které vypadá velmi 
pěkně, dobré dílo se povedlo. Byt 

je téměř nadstandardně vybavený 
a je třeba v něm začít žít,“ zmínil 
v den předávání startovacího bytu 
primátor města Vladimír Puchalský. 
Do interiéru bytu Nadace Malý Noe 
investovala 60 tisíc korun, které zís
kala z přerovského benefičního kon
certu a díky dobročinnosti patronů, 
jež se zapojili do výsadby Libosadu 
Malého Noe.  V bytě, který má za
tím na jeden rok k dispozici osa
mostatněný klient dětského domo
va, nechybí jednoduchá kuchyňská 
linka s pračkou, mikrovlnnou trou
bou a ledničkou. Nábytek i závěsy 
pomáhaly mladému muži vybírat 
tety z domova. „S výběrem nádo
bí, mixéru a dalších doplňků jsem 
pomáhala zase já. Nakupovali jsme 
to společně s kamarádem z domo
va,“ uvedla 17letá Petra, která zatím 
stále bydlí v přerovském dětském 
domově. Jméno nového obyvatele 
startovacího bytu nadace úmysl

ně nezveřejňuje. „Chceme, aby se 
zařadil do společnosti, aniž by byl 
středem pozornosti. Pro mladé lidi 
to vůbec není jednoduché, když 
v dětském domově mají vše jako 
mama hotel na stříbrném podnose 
a najednou mají být samostatní. 
Tady je výhoda, že nejsou úplně 
hozeni do rybníka běžného živo
ta. Stále se mohou obracet o radu 
na tety z domova,“ zmínil Jaroslav 
Strejček.
Startovací byt je ve vlastnictví města 
a dispoziční právo na něj má Dětský 

domov v Přerově. „Měsíční nájem 
činí 2260 korun i se zálohami, byt 
platí dětský domov, ale chlapec nám 
ty peníze bude převádět, od září už má 
totiž svou práci. Předpokládám, že se 
vazby mezi námi nepřetrhají a chla
pec, jak ho známe, bude za námi do
cházet na návštěvu i pro radu,“ dodal 
ředitel Dětského domova v Přerově 
Jan Pavlas. V současné době v pře
rovském domově žije dvacet dětí, 
z toho šest z nich je ve věku, kdy by 
v nejbližších letech mohly využít 
bydlení ve startovacím bytě.  (ILO)

Dětský domov v Přerově získal pro své dospělé klienty první startovací byt. Od 1. září se do jednopokojového 
bytu na přerovském sídlišti nastěhoval 18letý mladý muž, který změnil adresu domova v Sušilově ulici a začal 
žít samostatně. V Přerově typ tohoto bydlení pro dospělé klienty z dětského domova dosud chyběl, díky Nadaci 
Malý Noe a podpoře města se jej podařilo vytvořit.

Jednopokojový byt pro klienty z dětského domova zrekonstruovalo město a vybavila 

Nadace Malý Noe. Foto: Ingrid Lounová

Kultura, sport, volný čas, oblast sociální a zdravotní. Do těchto čtyř sfér mají 
namířeno granty z rozpočtu města Přerova, které 7. září schválili pro příští 
rok přerovští zastupitelé. Zájemci si o ně mohou žádat na přerovském ma
gistrátě od 12. do 23. října, a to podle jednotlivých podporovaných oblastí 
buď na odboru sociálních věcí a školství, nebo v kanceláři primátora. 
Do dotačních programů v příštím roce poputuje z rozpočtu města více 
než 16,5 milionu korun. „Na kulturní aktivity je určeno 2 miliony 30 tisíc, 
do oblasti sportu 10,8 milionu korun, oblast volného času nabízí 404 tisíce 
korun a do sféry sociální a zdravotnictví půjdou 3 miliony 384 tisíce ko
run,“ informovala Dagmar Bercsényiová z přerovského magistrátu. Více se 
zájemci dozvědí na webových stránkách města www. prerov.eu.  (RED)

Chcete se ucházet o dotační 
peníze města Přerova? 
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Vyrazte do přírody po stopách loVců mamutů
Tradičně první říjnovou sobotu  pořádá Základní škola J. A. Komenského už 18. ročník 
historicko-přírodovědného putování Po stopách lovců mamutů. Start je v sobotu 
3. října ve školním dvoře od 9 do 10.30 hodin.  Na devítikilometrové trase podzimní 
přírodou budou na lovištích pro účastníky pochodu připraveny soutěže zručnosti 
a úkoly z přírody a historie. Příjemná nenáročná vycházka bude zakončena odmě-
nou – „mamutím zákuskem“, žejdlíkem piva nebo limonády.  (red)

 Bratrská na konci 5. 10.
 Seifertova u výstaviště 12. 10.
 Svornosti 19. 10.
 Riedlova křižovatka 5. a 19. 10.
 Za Mlýnem 3 12. 10.
 Sokolská parkoviště 12. 10.
 Sokolská u domu 28 5. a 19.1 0.
 Lýsky K bráně u stan. separ. 12. 10.
 Na hrázi za mostkem 5. a 19. 10.
 Palackého za sam. 12. 10.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 5. a 19. 10.
 Dluhonice u bývalé školy 20. 10.
 Dluhonice U Rozvodny 6. 10.
 Wurmova za KSZ 13. 10.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 13. 10.
 Jižní čtvrť I/4 6. a 20. 10.
 Dvořákova park.  
 u nemocnice 6. a 20. 10.

 Pod Valy u parkoviště 13. 10.
 Svisle za samoobsluhou 6. a 20. 10.
 Trávník parkoviště 13. 10.
 Trávník u Chemoprojektu 13. 10.
 Budovatelů 1 13. 10.
 U Tenisu parkoviště 6. a 20. 10.
 U Rybníka u trafa 14. 10.
 Jižní čtvrť u Barumky 21. 10.
 Tyršova parkoviště 7. 10.
 Kozlovská parkoviště 7. a 21. 10.
 Purkyňova denní pobyt 14. 10.
 B. Němce za VST 7. a 21. 10.
 Škodova 14. 10.
 Olomoucká u stavebnin 7. 10.
 Hranická park. u ZŠ 14. a 21. 10.
 Kainarova za Přerovankou 14. 10.
 Vsadsko parkoviště 7. a 21. 10.
 Žižkova u kašny 1. 10.
 Lověšice u parku 8. 10.

 Lověšice Drážní 15. 10.
 Vaňkova dvůr 22. 10.
 Kozlovice začátek obce 1. a 15. 10.
 Kozlovice náves 8. a 22. 10.
 Kozlovice Na Vrbovcích 1. 10.
 Kozlovice Tučínská 15. a 22. 10.
 Macharova 1. a 15. 10.
 Tománkova u garáží 8. a 22. 10.
 Fr. Rasche u parku 1. a 15. 10.
 Na Loučkách 15 8. a 22. 10.
 V. Novosady u kostela 1. a 15. 10.
 Újezdec Pod Dubíčky 8. 10.
 Újezdec Nová čtvrť 22. 10.
 křiž.Teličkova – Sportovní 2. a 16. 10.
 Popovice U trati 9. 10.
 Popovice za kapličkou 23. 10.
 Vinary u garáží 2. 10.
 Vinary Mezilesí II 16. 10.
 Vinary Růžová 23. 10.
 Vinary Za Humny u bytovky 9. 10.
 Vinary Skalka 9. 10.
 Henčlov náves 23. 10.
 Henčlov Sokolů 9. a 29. 10.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 23. a 29. 10.
 Henčlov Zakladatelů  
 (u býv. školy) 9. a 29. 10.

 Výmyslov 23. a 29. 10.
 Penčice u býv. pošty 2. 10.
 Penčice V Kótě 16. 10.
 Čekyně nad rybníček 16. 10.
 Čekyně Na Červenici 23. 10.
 Čekyně Podlesí 2. 10.
 Čekyně Borošín 9. 10.
 Teličkova u kotelny 2. 10.
 Pod skalkou park. u 17–21 16. 10.
 Žeravice Suchý potok 23. 10.
 Žeravice Na Návsi 9. 10.

zahrádkářské osady – uVedena data prVního přistaVení,
po naplnění bude přistaVen ještě jednou prázdný kontejner

ZO ČZS č.1  parkoviště u Laguny 6. 10.
ZO ČZS č.10  Žernava – na konci 6. 10.
ZOS  Žernava – naproti garážím 6. 10.
ZO ČZS č.15  Dluhonice křižovatka u váhy 13. 10.
ZOS  za hvězdárnou 13. 10.
ZO ČZS č.2, č.3  pod kasárna termín podle počasí

 (suchá cesta)
ZO ČZS č.13  Čekyně Borošín 6. 10.

 Žeravice Čekyňská na konci MČ 6. 10.

Harmonogram přistavování 
velkoobjemových kontejnerů

Už potřetí se v Přerově u příležitosti 
Dne seniorů sejdou dříve narození 
na Senior symposiu.  Setkání pro ně 
ve čtvrtek 1. října v Městském domě 
připravili sociální pracovníci. Vstup 
na dopolední program, který začíná 
v 9 hodin, je volný. 
V dopoledním bloku, který potrvá až 
do 12 hodin, se v malém sále a před-
sálí představí zdravotnické a nezis-
kové organizace, ale i firmy, které 
svými výrobky přispívají ke zkvalit-
nění života seniorů. „Chybět nebudou 
ani prezentace, v rámci nichž mohou 
účastníci ochutnat některé potraviny, 
nechat si změřit krevní tlak, tělesný 
tuk, cukr nebo zkontrolovat zrak,“ 
informoval Tomáš Navrátil, náměstek 
přerovského primátora. Senior sym-
posium, které je určeno pro občany, 
jimž je více než 60 let, si během dvou 
let vybudovalo u veřejnosti dobré 
jméno. „Máme pozitivní ohlas ne-
jen mezi dříve narozenými, ale také 
u jejich rodinných příslušníků, kteří 
díky této prezentaci získávají cenné 
poznatky, jaké možnosti péče a so-

ciální pomoci pro seniory v Přerově 
existují,“ zmínila Marta Šintáková 
z přerovského magistrátu. 
Na odpolední programový blok mo-
hou ale jen ti, kteří si v předstihu vy-
zvedli vstupenky u sociálních pracov-
nic. „Zájem byl velký, během 14 dnů 
bylo 430 vstupenek rozebráno,“ do-
plnila Šintáková. Série přednášek je 
zaměřena na aktivní stárnutí. „Mezi 
dříve narozené přijde kromě léka-
řů a sociálních pracovníků i farář 
a připravena je pro ně například také 
přednáška policejní mluvčí, která 
bude hovořit na téma bezpečné stá-
ří,“ zmínila Lenka Chalupová, mluvčí 
přerovského magistrátu. Kromě od-
borných rad lékařů, fyzioterapeutů 
nebo sociálních pracovníků se mo-
hou účastníci těšit na kulturní vy-
stoupení studentů z Gymnázia Jana 
Blahoslava a Střední pedagogické 
školy v Přerově, dětí ze Střediska 
volného času Atlas a Bios. Představí 
se také aktivní seniorské taneční sku-
piny a závěr bude patřit cimbálové 
muzice Primáš.  (ilo)

Sympozium nabídne přednášky 
odborníků, jak aktivně stárnout

Chcete být informovaní mezi prvními 
o mimořádných událostech, které se 
dějí ve městě? Stačí se zaregistrovat 
k odběru SMS zpráv na stránkách 
města. „Prostřednictvím esemesek 
informujeme občany o smogových 
situacích, náledí, vyhlášení povod-
ňových stupňů nebo třeba o havá-
riích, jak se stalo nedávno při úni-
ku naftalenu na třídě 17. listopadu,“ 
upřesnila Lenka Chalupová, mluvčí 

přerovského magistrátu. Dosud se 
k odběru naléhavých zpráv přihlásilo 
bezmála 1800 lidí. Občané Přerova 
se prostřednictvím svých telefonů 
také dozvědí, kdy se koná zasedání 
zastupitelů. Přihlášení k odběru SMS 
zpráv je velmi jednoduché, stačí se 
zaregistrovat na webových stránkách 
města úřad-on line, registrace k obě-
ru SMS. Náklady za zprostředkování 
zpráv hradí město.  (red)

K odběru SMS zpráv se registrovalo 1800 lidí
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Nejdřív běží člověk nohama, potom hlavou a pak jen srdcem

Jak vypadá trailový závod?
Ultramaratony se běhají v terénu, 
není to nijak rychlý běh, kopce se 
chodí s hůlkami a zbytek se snaží-
me běžet. Hodně rozhodují seběhy, 
jak umí člověk běžet z kopce. Mně 
se na tomto sportu líbí hlavně to, že 
nikdy nevím, co mě čeká, co mi při-
praví příroda, soupeři, nebo reakce 
vlastního těla. Při každém maratonu 
je kousek něčeho neznámého a nevy-
zpytatelného, a to se mi na tom líbí 
a nejvíc mě láká. Samozřejmě že je 
důležité si umět rozvrhnout síly, as-
poň minimálně podle profilu trasy. 
Hostýnskou osmu jsem znala hodně 
dobře, možná jen tak deset kilometrů 
jsem běžela poprvé.

Kolik těchto závodů během roku 
absolvujete?
Letos jsem si naplánovala šest trailo-
vých závodů. Musím se zaregistrovat 
dlouho dopředu a dobře si to napláno-
vat. Ideální je, abych měla mezi závo-
dy na odpočinek aspoň tři týdny.

Jak důležitá je při extrémním závo-
du psychika, být v pohodě a dobře 
vyspaná?
Dobře se vyspat je nejdůležitější tak 
tři dny před závodem. Tu poslední 
noc je člověk většinou hodně ner-
vózní a už moc nespí. Některé ul-
tramaratony se startují třeba v noci 
v 10 nebo ve 12 hodin, takže se běží 
za tmy. Psychika hraje nezastupitel-
nou roli, hlava dává asi víc, než co 
má člověk natrénováno. Nejdřív běží 

Inzerce A141013475

Před třemi lety vyměnila Kristina Obručová, bývalá přerovská silniční cyklistka, kolo za vytrvalostní běh. K ul-
tramaratonu ji přivedli kamarádi z otrokovického Kesbuk týmu, za který nyní závodí. Letos v srpnu se jí povedlo 
zvítězit na Hostýnské osmě, v ultramaratonu na 66 kilometrů. Oblíbené Hostýnské vrchy s celkovým převýšením 
v závodě 3000 metrů Kristina zdolala časem 8:34:4 a v ženské kategorii se stala absolutní vítězkou.

člověk nohama, potom hlavou a pak 
už jen srdcem. 

Jaká panuje na ultramaratonech 
nálada?
Už samotný závod a ta atmosféra, 
která vládne kolem, člověka dobře 
naladí, přispěje i příroda. Na kopcích 
na nás čekávají fanoušci, kteří nás 
povzbuzují. Mně se líbí, že je to ama-
térský sport a ta komunita lidí kolem 
ultramaratonu je velmi přívětivá. Při 
závodech se spolu bavíme a vždy si 
pomáháme. A rivalita? Když někdo 
někoho předběhne, tak vím, že je 
lepší, a když není, tak někde zpomalí 
a příležitost mám já. Na kole se člo-
věk schová do skupinky, pak zaspur-
tuje a vyhraje. V běhu se neschováte, 
tam běžíte jen za sebe.

Jak dlouho po závodě bolí tělo?
Bolest je už při závodě a bolí to dlou-
ho, ale vyplavují se endorfiny a člo-
věk to lépe snáší. Loni jsem třeba 
týden po závodu nemohla chodit. Teď 
už si tak třetí den po ultramaratonu 
jdu zlehounka zaběhat.

Co vás čeká v nejbližší době?
Teď se připravuji na Valachiarun Ultra, 
bude to závod, který má 102 kilome-
trů a startuje se z 2. na 3. října v noci 
ze Vsetína. Běží se na Bumbálku 
po javornickém hřebeni a potom 
po druhém hřebeni přes Soláň zpět 
do Vsetína. Běžela jsem ho už loni, 
tak vím, co mě čeká. Javorníky mám 
hned po „Hostýnkách“ nejraději. 

Moc se na ten podzimní závod tě-
ším, jsem zvědavá, jaké nám vyjde 
počasí. Letos v Tatrách museli po-
řadatelé závod přerušit kvůli bouřce 
na hřebeni. To se stává jen mimořád-
ně, že se závod zastavuje. 

Máte nějakou sportovní metu?
Chci sportovat pro radost, aby mi 
to přinášelo dobré pocity. Běhání 
mě naplňuje, kdo to nezažije, tak 
nepochopí. 
 (ILO)

Devětatřicetiletá Kristina Obručová letos zvítězila v ultramaratonu Hostýnská osma. 

Teď se chystá na 102 kilometrů dlouhý Valachiarun.  Foto: archiv K. Obručové

Významné kulatiny letos slaví pře-
rovský basketbal. První klub koší-
kové byl totiž založen přesně před 
80 lety. V sobotu 3. října je proto 
na programu setkání všech bývalých 
i současných hráčů i basketbalo-
vých nadšenců. To se koná v sobo-
tu od 9 hodin v sokolovně, kde se 
bude konat nejprve sportovní část 

oslav. Různě poskládané týmy bez 
rozdílu věku či pohlaví si to mezi se-
bou rozdají v přátelských zápasech. 
V prostorách sokolovny bude také 
připravena tradiční výstava fotogra-
fií. Pro basketbalovou veřejnost se 
pak ve velkém sále pivovaru bude 
konat společenská akce s tancem, 
ta začíná v 16 hodin.  (NĚM)

Basketbal v Přerově oslaví osmdesátiny

Nábor chlapců na volejbal
Chlapci, kteří jsou narozeni v roce 2001 (ale i mladší) a mají rádi sport, se mohou 
přihlásit do oddílu volejbalu SK Přerov. Zájemci se mohou hlásit na tréninku každé 
pondělí v 17.30 hod. v tělocvičně ZŠ Velká Dlážka nebo na tel. č. 603 981 884.

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

NOVÉ VINYLOVÉ PODLAHY

Přijedeme, zaměříme, položíme…
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V galerii se setká dílo jmenovců Noskových, nakonec i sami autoři

Vladimír a Vojtěch Noskovi vysta-
vují v Galerii města Přerova soubor 
koláží, akty, portréty, krajinomalbu 
a nechybí ani málo známá přerovská 
zákoutí. Výstava s názvem Setkání 
potrvá do 1. listopadu, kdy se sym-
bolicky setká přerovský malíř Vojtěch 
Nosek se svým jmenovcem – nosite-
lem stejného příjmení – Vladimírem 
Noskem z Jindřichova Hradce.

„Ačkoli mě Přerované znají ve spo-
jení s mým dvojčetem, bratr se jme-
nuje Ivo, spolupráce s Vladimírem 
vznikla nahodile díky internetu. Je 
legrace, že spousta lidí se domnívá, 
že vystavuji společně s bráchou,“ 
upozorňuje Vojtěch Nosek.
Přerovský malíř Vojtěch Nosek 
se narodil v roce 1966 v Přerově, 
kde pracuje a žije se svou rodinou. 
V 90. letech objevil olej, pořídil si 
stojan a profesionální štětce a za-
čal malovat krajinu. „Náměty jsem 
nejvíce čerpal na chalupě v okolí 
Velkých Karlovic,“ vzpomíná malíř 
Vojtěch Nosek.   
Po určité době pocítil snahu o změ-
nu ve své tvorbě. Obrat nastal v roce 
2006, kdy se seznámil s akademic-
kým malířem Stratilem a stal se jeho 
nadšeným žákem v olomouckém ate-
liéru. „Mé obrazy se začaly měnit. 
Našel jsem nové vidění, nové inspi-
race, nápady a techniky. Pustil jsem 
se pod jeho vedením i do figurální 
tvorby, malby aktů, přibral jsem tech-
niku špachtlí. Ta dala mým obrazům 
hloubku a reliéf,“ vzpomíná na posun 
ve své práci. 

Malíř Vladimír Nosek se naro-
dil v roce 1959, žije a pracuje 
v Jindřichově Hradci. Výtvarnému 
umění se věnuje od 80. let minulého 
století, zabýval se také návrhy a vý-
robou loutek. V jeho tvorbě převažují 

olejomalby, plakáty a v posledních 
letech především koláže. 
Umělec uskutečnil téměř sto samo-
statných i kolektivních výstav doma 
i v zahraničí.

Lada GaLová

Inzerce A151007392

Vojtěch Nosek je přerovský rodák, rád 

maluje krajiny a přerovská zákoutí. 

 Foto: archiv V. Nosek

VÍCE INFORMACÍ NAlEzNEtE NA: www.peugeotcentrum.cz
tel. 581 201 901, 608 011 001, 608 011 300, e-mail: bazar@artcomgroup.cz,  Peugeot Olomouc

ARtCOM GROUP tržní 3130/3b
750 02 Přerov

Bystrovany 201
779 00 Olomouc

Peugeot 207 1.4 HDI ACtIVE
rok výroby: 2012
stav tachometru: 118 500 km

Nissan Juke 1.2 DIG – t 6Mt ACENtA
rok výroby: 2015
stav tachometru: 1000 km

Peugeot 301 1.6 HDI AllURE
rok výroby: 2014
stav tachometru: 19 000 km

Peugeot Partner tepee 1.6 HDI ACtIVE
rok výroby: 2012
stav tachometru: 158 000 km

Opel Astra 1.7 CDtI 81 ENJOY EDICE
rok výroby: 2012
stav tachometru: 101 000 km

Peugeot Boxer 2.2 HDI l2H2
rok výroby: 2011
stav tachometru: 139 000 km

179 000 Kč vč. DPH

377 900 Kč vč. DPH

279 000 Kč vč. DPH

199 000 Kč vč. DPH

265 000 Kč vč. DPH

289 000 Kč vč. DPH

Film zobrazuje solidaritu Přerovanů
Dokument o lidské solidaritě, nezištné pomoci a obrovské vůli válkou po-
znamenaných Dobroslavic se podařilo natočit pracovníkům Televize Přerov. 
Třicetiminutový snímek, který se vrací do poválečných let, zobrazuje neobvyklé 
pouto, které vzniklo mezi zničenou obcí a Přerovem. Téměř 90 kilometrů vzdá-
lený Přerov patřil k prvním městům, která se rozhodla pomoci znovu vybudo-
vat slezskou obec, jež válečné běsnění vymazalo z mapy Česka. V dubnu roku 
1945 se u Dobroslavic odehrály nejtvrdší boje tak zvané Ostravské operace. 
Ze 105 domovních čísel nezůstalo ani jedno ušetřeno. Tamním obyvatelům se 
podařilo ukrýt v lesních štolách, zahynuli čtyři lidé. Po osvobození Dobroslavic 
Rudou armádou se objevily názory obec už vůbec neopravovat a obyvatele pře-
stěhovat do Javorníku. Většina Dobroslavických se ale po válce pustila do ob-
novy svých domovů. Vznikla iniciativa Budujeme Slezsko a s ní i mimořádné 
sbírky na válkou zničenou vesnici. Jednou z aktivit bylo i tak zvané kmotrovství, 
ke kterému se přihlásil Přerov. Dobroslavicím město z Hané zajistilo finanční 
a materiální pomoc. Pomáhali dobrovolní hasiči, firmy, zemědělci i jednotlivci. 
Organizovaly se ozdravné pobyty dobroslavických dětí v Přerově. Snímek staví 
na výpovědích žijících dobroslavických pamětníků, dobových archiváliích, filmu 
i fotografiích z rodinných alb. „Natáčení s pamětníky ukázalo, že i po 70 letech 
jsou vzpomínky na osudové poválečné dny stále živé a řada obyvatel s vděčností 
vzpomíná na tuto nezištnou pomoc. Přátelství mezi oběma obcemi přetrvalo 
dosud,“ uvedla režisérka snímku Svatava Měrková. Premiéra snímku, na který 
finančně přispělo i město Přerov, se odehraje 26. října v 10 hodin v kině Hvězda. 
Prvních 200 zájemců dostane lístky zdarma, musejí se od 1. do 10. října přihlásit 
na nikola.skurkova@prerov.eu, nebo na recepci na náměstí TGM 2.  (ILo)
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První festivalový den bývá rozjez-
dový a ne vždy bývá v sále Měšťáku 
plno. Letos to ale možná bude jinak 
a už teď to vypadá, že asi bude vy-
prodáno.
První koncert patří Ondřeji 
Rumlovi, ve svém programu se za-
měří na písňovou tvorbu Jaroslava 
Ježka. Vsadil na nové aranže v mo-
derní podobě, mně se to moc líbí. 
Samotná kapela je postavená z těch 
nej nej muzikantů střední generace, 
bude to příjemně komorní. Nám se 
je podařilo přemluvit a zahrají ješ-
tě následující den na dopoledním 
koncertě pro studenty Gymnázia 
Jana Blahoslava a Střední peda-
gogické školy. Právě díky zájmu 
z této školy jsme se vlastně vrátili 
k dopolednímu koncertu.
Druhou čtvrteční kapelou je 13člen-
ný band ze Spojených států Snarky 
Puppy, ti to ve čtvrtek pořádně roz-
jedou. O tuto mladou muziku, mi-
mochodem jsou posledními držiteli 
Grammy, je velký zájem. Jsem rád, že 
jsme je do Přerova v rámci evropské-
ho turné dostali. Dali nám přednost 
před Prahou.

A jak bude vypadat páteční jazzo-
vý večer?
Kapelu s názvem Sága rodu SHQ dal 
dohromady Karel Velebný. Většina 
z těch, kteří budou v Přerově hrát, 
slaví 70. nebo 75. narozeniny a hod-

ně z těchto mládenců v Přerově té-
měř před padesáti lety začínalo. Byli 
to jedni z prvních, kteří do Přerova 
jezdili hrát jazz – ať to byl Karel 
Růžička, Pepík Vejvoda nebo Petr 
Kořínek. Noty se našly u Jirky Válka, 
tak se kluci sehráli a snad to dobře 
dopadne.

Druhý koncert patří nové tváři – 
Australance Sarah McKenzie, což 
je 26leté děvče, které je zpěvačkou 
i pianistkou. Je zařazena do katego-
rie vycházejících hvězd a myslím si, 
že se bude líbit, protože dělá příjem-
nou muziku.
Závěrečný koncert Foursight je vzpo-
mínkou na Milese Davise v podání 
kvintetu Rona Cartera. Ten zavzpo-
míná na vynikajícího trumpetistu 
Davise, který pohlížel na jazz jinak, 
než byl dosud zažitý standard. 

Třetí festivalový den je zároveň tečkou 
za 32. ročníkem Československého 
jazzového festivalu. Na koho se mů-
žeme těšit?
Michal Motýl je slovenský trombonis-
ta, který dal před pár lety dohromady 
Tentet. Jedná se o československou 
kapelu, z deseti lidí je sedm Slováků 
a tři Češi. Většinou hrají svou vlast-
ní tvorbu, ale mají i převzaté věci. 
Jedním z těch, kteří v Tentetu hrají 
je i známý kytarista Matúš Jakabčic. 
Na závěr festivalu diváci uvidí hvězd-
nou americkou čtveřici muzikantů 
Fourplay. Ti nám sice trochu kompli-
kují život, protože mají velké poža-
davky na vybavení. Náklady na pře-
pravu nástrojů by byly značné, tak 
jsem dostal několikastránkový manu-
ál, který obsahuje rozpis od prvního 
šroubku po poslední činel, který mu-
síme zajistit. Snad se nám to podaří 

a fanoušci uvidí kapelu, kterou nám 
leckdo už teď závidí.

A z čeho se radujete vy?
Že se nám podařilo v Přerově udr-
žet jazz tak dlouhá léta, příští rok 
oslavíme padesát let. A mě samot-
ného těší, že v Přerově chodí v po-
sledních letech na jazz tolik mla-
dých lidí.

Jazz v Přerově táhne čím dál víc mladých lidí
Letošní Československý jazzový festival v Přerově své fanoušky opět nezklame. Do Česka premiérově zamíří hned 
tři světové hvězdy, které vystoupí právě na pódiu Městského domu. Přerované tak uvidí a uslyší – band Snarky 
Puppy, který je držitelem Grammy, další večer to bude Australanka Sarah McKenzie, zpěvačka a pianistka v jed-
né osobě a sobota bude patřit hvězdnému kvartetu z USA Fourplay. Třídenní jazzový svátek začíná ve čtvrtek 
22. a potrvá do soboty 24. října. Dramaturgii festivalu připravil Rudolf Neuls spolu s Alešem Bendou, který bude 
všechny koncerty provázet slovem. O rozhovor jsme požádali ředitele festivalu Rudolfa Neulse.

Program
22. října v 19.30 hod.
• Ondřej Ruml & Matej Benko CZ/SK
• Snarky Puppy USA

23. října v 19.30 hod.
• Sága rodu SHQ CZ/D
• Sarah McKenzie AUS
• Ron Carter – Foursight USA

24. října v 19.30 hod.
• Michal Motýľ Tentet SK/CZ
• Fourplay USA

After Party – vždy po koncertech 
v předsálí MD
• Maskovaní bandité rytmu CZ

Ředitel festivalu Rudolf Neuls

Hned první den festivalového večera se obecenstvu představí hvězdná americká kapela Snarky Puppy.                                                                                         

Foto: archiv ČSJF
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Cestující, kteří se vlakem vydávají 
denně do školy nebo za prací, mohli 
v průběhu letošního roku v nádražních 
budovách na různých místech naší re-
publiky zaregistrovat police plné knih 
s označením „Kniha do vlaku“. Takto 
označené knižní tituly jsou výsled-
kem stejnojmenného nekomerčního 
projektu Městské knihovny Mikulov 
a Českých drah, který si klade za cíl 
rozšířit mezi lidmi čtenářství a kladný 
vztah ke knihám. V Přerově se v ná-
dražní hale objeví knihovnička od říj-
na v rámci akce Týden knihoven a už 
tam zůstane. „Od projektu si slibuje-
me, že zvýší zájem veřejnosti o četbu 
a rozšíří řady čtenářů, kteří pak budou 
využívat i dalších služeb naší knihov-
ny,“ uvedl ředitel Městské knihovny 
v Přerově Pavel Cimbálník.
A na jakých principech je vlastně celý 
projekt postaven? Pravidla půjčování 
jsou zcela jednoduchá. „Cestující si 
zdarma a bez nutnosti čtenářské re-
gistrace vybere z nabídky vyřazených 
knih a vezme si ji s sebou do vla-

ku. Po přečtení ji může vrátit zpět 
na místo nebo zařadit do podobné 
nádražní knihovny ve městě, které 
je do projektu zapojeno,“ vysvět-
lila Andrea Kopečková z Městské 
knihovny v Přerově. Všechny kni-
hy jsou navíc opatřeny štítkem  
s e-mailovou adresou, na kterou mo-
hou cestující poslat zprávu o tom, 
kam až společně s knihou docesto-
vali. A první reakce na sebe nene-
chávají dlouho čekat. Anna Němcová 
z Městské knihovny z Mostu se 
s námi podělila o reakce čtenářů. 
„Milá Knížko do vlaku, půjčila jsem 
si od tebe knihu Skleněné peklo, která 
mi názvem v ten den až ironicky sed-
la. Dojela se mnou do Děčína, České 
Lípy, Kamenického Šenova a nako-
nec do matičky Prahy. Příští týden 
ji máš nazpět, pokud se mi ji podaří 
dočíst.  Nejsnazší by ale bylo, kdybys 
měla pobočku na každém nádraží,“ 
napsala čtenářka z Mostu.
Polic s knihami v nádražních halách 
přibývá po celém Česku, přidal se už 

Kniha do vlaku zpříjemní cestování i Přerovanům

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: Socha je umístěna před Základní školou Svisle a sym-
bolizuje mateřskou lásku. Výherci z minulého čísla nejsou.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nacházejí tyto 
hodiny?

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, kteří správně od-
povědí, čeká intenzivní hloubková 
čisticí pěna na tvář, krk a dekolt 
značky Pureceutical. Pěna obsa-
huje kombinaci účinných látek, 
které velmi silně a hloubkově čistí 
pokožku a pomáhají i při ošet-
řování akné. Čisticí pěna tonizu-
je, zpevňuje pokožku a sehrává 
významnou úlohu při prevenci 
tvorby vrásek.

i Brodek u Přerova a od října i Přerov. 
„Může se také stát, že si cestující 
během jízdy vlakem knihu natolik 
oblíbí, že ji nebude chtít v cílové sta-
nici vrátit. Ani to však není problém. 
Může si ji totiž klidně odnést domů 

a na oplátku přinést knihu jinou,“ 
doplnila Kopečková. Nabídku titulů 
budou v knihovničce na nádraží pra-
videlně z knihovního fondu doplňo-
vat pracovníci přerovské knihovny.  
(ILO)

S myšlenkou Knihy do vlaku přišly jako první knihovnice v Mikulově. Náš snímek je 

z Mostu, kde už knihovna funguje několik měsíců. Foto: archiv MěK Most

Cestujete vlakem a zapomněli jste si doma knížku? Nevadí, můžete si půjčit jiný titul přímo v nádražní hale. 
S touto novinkou přišla letos Městská knihovna v Mikulově, přidaly se i další a od října se k této aktivitě připojuje 
i Městská knihovna v Přerově.

VOLNÁ POZICE
Technik telemetrie plynárenského 
zařízení
Staňte se součástí týmu NET4GAS, 
výlučného provozovatele přepravní 
soustavy pro zemní plyn v České 
republice.
•  Datum nástupu:  

ideálně k 1. 2. 2016
•  Okolí Přerova, Prostějova, Kroměříže
•  Nadstandardní spektrum zaměstna-

neckých benefitů 
•  Zaměstnanecký poměr na dobu ur-

čitou 2 roky s možností prodloužení 
na dobu neurčitou

Popis pracovní pozice:
•  Preventivní a poruchová údržba 

telemetrického zařízení 
•  Analýza příčin nadstandardních 

a poruchových stavů technologie 
•  Servis a údržba elektroinstalace 

slaboproudých technologických 
zařízení

•  Koordinace výkonu servisní činnosti 
a její plánování

Kvalifikační požadavky:
•  Úplné středoškolské vzdělání 

elektrotechnického směru + 2 roky 
praxe v oboru

•  Orientace v elektrotechnických 
schématech a technické doku-
mentaci 

•  Řidičský průkaz sk. B + praxe 
minimálně 5 let

•  Platná vyhláška č. 50/1978 Sb., 
paragraf 6 (samostatná činnost 
do 1000 V)

Kontakt: NET4GAS, s. r. o.
Jana Koverdynská
jana.koverdynska@net4gas.cz
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
3. 10. Frenštát pod Radhošěm–Velký 
Javorník– Kamenárka–Krátká– Zubří, 
20 km, vlak 6.01 hod., vede Bartošík
7. 10. Hodonín–Zbrod –Mutěnice búdy, 
12 km, vlak 7.24 hod., vede Poláková
10. 10. Horní Bečva–Benešky–Soláň–
Velké Karlovice, 17 km, vlak 6.01 hod., 
vede Punčochářová
14. 10. Vyškov– Chocholík–Riviéra– 
Luleč, 13 km, vlak 7.42 hod., vede Pun-
čochářová
17. 10. Salaš–Vlčák– Brdo–Bunč–Roš-
tín, 18 km, vlak 7.24 hod., vede Wnuk
21. 10. Svatý Kopeček–Velká Bystři-
ce–Olomouc, 12 km, vlak 8.04 hod., 
vede Polidorová
24. 10. Libina–Bradlo–Úsov–Mora-
vičany, 21 km, vlak 7.04 hod., vede 
Bartošík
28. 10. Kojetín–Lobodice–Tovačov, 
12 km, vlak 7.00 hod., vede Bartošík
31. 10. Drahotuše–Rybáře–Teplice–pro-
past Hranice, 15 km, vlak 8.15 hod., 
vede Wnuk

MUzEUM KoMEnSKéHo

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

VÝSTaVy:
do 15. 11. Krajiny za obzorem III. Vý-
stava obrazů přerovského rodáka Jiřího 
Ryšavého. Kaple přerovského zámku. 
do 28. 2. Jiří Hloušek – Přerov na sta-
rých pohlednicích. Galerie přerovské-
ho zámku. Vernisáž výstavy proběhne 
24. 9. v 17 hod. v prostorách přerov-
ského zámku. 

aKCE:
6. 10. Když smetiště vypráví dějiny – 
odpady od prehistorie až do novověku 
očima archeologa s dovětkem ekoporad-
ce. Zajímavý pohled očima archeologa 
Aleše Drechslera a pracovnice ekopo-
radny Jana Kosturové. Od 17 hodin, 
Korvínský dům. 
9. 10. od 19.00 Zámecký podvečer s hud-
bou. Komorní koncert klasického decho-
vého tria. Slavnostní zámecká síň přerov-
ského zámku. Vstupné dobrovolné.
15. 10. Jiří Hloušek – Přerov na sta-
rých pohlednicích. Přednáška Mgr. Šár-
ky Krákorové Pajůrkové. Od 17 hodin 
v prostorách přerovského zámku. 
27. 10. Bonnská úmluva. Mnozí ži-
vočichové, neznajíce hranice „člově-
čích“ států, stěhují se z místa na místo.
Přednáška Libuše Vlasákové z MŽP. 
Od 17 hodin, Korvínský dům. 
28. 10. Státní svátek. Vstup do stá-
lých expozic s průvodcem zdarma 
v 9.30,11.00,13.30 a 15.00 hodin.

oRnIToLoGICKÁ STanICE 
Otevírací doba:
Po– Pá 8–16 hod., So– Ne 9–17 hod.

VÝSTaVy:
do 31. 10. Táhni… ale vrať se! Sezonní 
výstava o ptačí migraci. Velký výstavní 
sál ORNIS.

aKCE:
2. 10. Den zvířat. Program pro školy. 
Hry, tvoření a povídání o zvířátkách 
kolem nás, navštěva zvířecí nemoc-
nice – záchranné stanice. Do 30. 9. je 
třeba se objednat na jeden z termínů (8, 
9, 10, 11, 13 a 14 hodin).
2. a 3. 10. Oslavy lesa na Flóře. Info-
stánek ORNIS v pátečním programu 
pro školy (9–13 hod.) a v sobotním pro 
veřejnost (10–16 hod.), Výstaviště Flora 
Olomouc – Rudolfova alej. 
3. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Zájemci 
si projdou soustavu záhlinických rybníků 
a navštíví přilehlý lužní les Filena. Pozo-
rování nejen ptáků, ale i dalších živoči-
chů a rostlin. Součástí akce bude ukázka 
kroužkování ptáků. Sraz v 8.30 hod. před 
hospodou U čápa v Záhlinicích. 
5. 10. Houbařské pondělí. Povídání Ji-
řího Polčáka o houbách, ukázky vaření 
z hub a mykologická poradna. Od 17 ho-
din v budově ORNIS, vstupné 10 Kč.
20. 10. Den stromů. Oslava stromů pro-
cházkou mezi nimi. Akce pro základní 
školy v parku Michalov. Přihlášky v OR-
NIS, zdarma. Prohlídka parku Michalov 

s průvodcem pro veřejnost. Sraz v 16 ho-
din před restaurací Michalov, zdarma.
23. 10. Mladý zahrádkář. Okresní kolo 
vědomostní soutěže Českého zahrád-
kářského svazu pro děti. Od 9 hodin 
v budově BIOS. Přihlášky a informa-
ce v ORNIS.
28. 10. Státní svátek. Celodenní vstup 
zdarma.

HRaD HELFŠTÝn
Otevírací doba v měsíci říjnu:
denně mimo pondělí 9–17 hodin

Inzerce A151010326

10. 10. Lípa nad Dřevnicí–Slavický 
kopec–Spletený vrch–Vizovice, 19 km, 
vlak 7.52 hod., vede Sedláková
15. 10. Bučovice–Lovčice–Kyjov, 
19 km, vlak 6.12 hod., vede Špinar
15. 10. Rokytnice–Tovačov, 12 km, vlak 
8.04 hod., vede Nesvadbová
17. 10. Hradčovice–Rovnina–Uherské 
Hradiště, 16 km, vlak 7.24 hod., vede 
Špinar
22. 10. Tučín–Kozlovice–Přerov, 12 km, 
autobus 9.30 hod., vede Jančová
22. 10. Zábřeh–Štíty, 15 km, vlak 
6.36 hod., vede Bernátová
24. 10. Ruda nad Moravou–Janou šov–
Komňátka, 18 km, vlak 6.36 hod., vede 
Sedláková
29. 10. Kroměříž–Hulín, 13 km, vlak 
7.44 hod., vede Válková
29. 10. Tršice–Daskabát–Tršice, 12 km, 
autobus 9 hod., vede Szabóová
31. 10. Jeseník nad Odrou–Bělotín–
Špičky, 15 km, vlak 8.09 hod., vede 
Pěček

oDBoR VySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
3. 10. Po šumperském psaníčku – me-
moriál Josefa Janků, Šumperk, 11, 15, 
25, 35, 50 km, KČT Šumperk DDM Vila 
Doris 7–10 hod., vlak 4.44 hod.
6. 10. Schůze v Restauraci Pivovar v 19 
hod., promítání z akcí
10. 10. Putování za burčákem, trasa: 
Dubňany, Jarohněvický rybník – Mu-
těnice, hřiště u školy 5 km, vede Tomáš 
Beránek, sraz u restaurace Parník, od-
jezd v 7.30 hod.
24.–25. 10. Přechod Hostýnských vr-
chů, trasa: 1. den Rajnochovice – Kelč-
ský Javorník – Čerňava – Tesák–Troják, 
2. den Troják – Bludný – Lazy–Valaš-
ské Meziříčí, 18 a 21 km, vede Milan 
Bezděk, vlak 7.44 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
1. 10. Čekyně–Penčičky–Nelešovi-
ce–Kokory, 10 km, autobus 7.50 hod., 
vede Lančová
1. 10. Skřítek–Smrčina–Maršíkov–Vel-
ké Losiny, 13 km, autobus 5.50 hod., 
vede Láhnerová
3. 10. Brno Lesná–Soběšická jezírka–
Jehnice, 15 km, vlak 7.42 hod., vede 
Šťáva
8. 10. Horka nad Moravou–Střeň, 
12 km, vlak 8.04 hod., vede Válková

MĚSTSKÝ DŮM, KRaToCHVÍLoVa 1

1. 10. Senior symposium, 9–12 hod. do-
polední blok, odpoledne 13–17.30 hod., 
vstup jen s platnou vstupenkou.
2.10. Taneční 4. lekce v 17.30 
a ve 20.00 hodin
6. 10. Koncert Petry Janů se skupinou 
Amsterdam, v 19.30 hod.
8. 10. O kocouru Mikešovi – pohád-
ka pro nejmenší diváky z MŠ, v 8.30 
a 10 hod.
9. 10. Taneční 5. lekce – v 17.30 
a ve 20 hod.
10. 10. Trojkoncert přerovských kapel 
Arrhytmia, Cokies, Ginger, ve 20 hod., 
vstupenky jen na stání.
11. 10. Nedělní párty při dechovce – po-
kračování nedělních setkání nejen pro 
seniory, tentokrát se Záhorskou kapelou, 
13.30–17.30 hod.
13.10. BOSÉ NOHY V PARKU, roman-
tická komedie, v 19.30 hod. Hrají: Anna 
Linhartová, Radúz Mácha, Veronika 
Freimanová a Rudolf Hrušínský. 
16. 10. Taneční 6. lekce – v 17.30 
a ve 20 hod. 
19. 10. KVĚTY PANÍ OPERETY, zá-
bavný operetní pořad ve scénických de-
koracích a kostýmech. Účinkují opavští 
a olomoučtí umělci, v 19.30 hod.
22.–24. 10. XXXII. československý 
jazzový festival, vždy v 19.30 hod., 
program str. 12
25. 10. Nedělní párty při dechovce – 
skupina MINI ve 13.30–17.30 hod. 
26.10. Moravská filharmonie Olomouc, 
slavnostní koncert ke státnímu svátku 
ČR, v 19.30 hod. Program: B. Smeta-
na Hubička, A. Dvořák – Koncert pro 
housle a orchestr a moll, L. van Beetho-
ven – Symfonie č. 5 c moll Osudová. 
Sólista Pražského jara – Jan Mráček /
housle/, dirigent: Petr Vronský.
30. 10. Prodloužená tanečního kurzu 
P1, v 18.30 hod.
31. 10. Prodloužená tanečního kurzu 
P2, v 18.30 hod.
Informace v předprodeji MIC TGM 8, 
tel.: 581 587 711

MĚSTSKÁ KnIHoVna

aKCE PRo DoSPĚLé: 
1. 10. Prodej vyřazených knih, 8–18 hod. 
2.–30. 10. Základy ovládání PC – po-
čítačový kurz pro začátečníky (jen pro 
přihlášené), učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám., každý pátek 9–11 hod. 
5. 10.–16. 11. Kurz trénování paměti 
s lektorkou Naďou Žondrovou (jen pro 
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S LaMPIony za STRaŠIDLy

17. 10. Strašidlácké hrátky – 9. ročník 
lampionového pochodu za strašidly. 
Začátek je v pátek v 19.30 hod. na La-
guně u Bašty u Dokládalů. Na svícení si 
přineste lampiony, baterky by strašidla 
zaplašily. Přijďte se vesele vybát! Ob-
čerstvení a opékání buřtů zajištěno.

SoKoL PŘERoV

8. 10. Památný sokolský den, sokolov-
na v 17 hod., program začíná u pamět-
ní desky na zdi sokolovny a pokračuje 
v loutkovém  divadle.
11. 10. Literárně-hudební kabaret Pokuk 
s živou hudbou v podání brněnských 
autorů, sokolovna v 18 hod.

nEDĚLnÍ PRoMÍTÁnÍ PRo DĚTI

4. 10. Šmoulové 2
11. 10. Ledové království
18. 10. Zvonilka a tvor Netvor
25. 10. Velká šestka
Začátky představení v Hotelu Jana 
v 17 hodin

MC SLUnÍČKo

Pravidelné kroužky od 1. října
Po:  Zpívání s dětmi, od 10 hod.
ÚT:  Maňáskova pohádka, od 10 hod.
 Keramika s Lenkou, od 16 hod.
ST:  Výtvarné hrátky, od 10 hod.
  Cvičení R+D (tělocvična 1. patro), 

od 10 hod.
  Kreativ – vždy 1. středa v měsíci, 

od 18 hod.
ČT:  Veselé zpívání, od 10 hod.
PÁ:  Tvořeníčko, od 10 hod.
  Cvičení na velkých míčích (tělo-

cvična 1. patro), od 10 hod.

Po–Pá 9.00–12.00
Út–Čt 15.30–18.00

Chceš zažít dobrodružství, o kterém se 
tvým kamarádům jen zdá? Přijď do Zá-
lesácké 10, schůzky v BIOS ve středu 
17–19 hod. pro děti ve věku 8–11 let, 
v pátek 15–17 hod. od 12 do15 let.

KERaMIKa ÚJEzDEC

1. 10. Glazování výrobků
8. 10. Výroba čaroděje
15. 10. Výroba lístečků
16. 10. Výstava šikovných dětí
22. 10. Akce mýdlové odpoledne
29. 10. Glazování výrobků
Začátek všech aktivit je od 15.30 hodin

KnIHKUPECTVÍ MEzI SVĚTy

15. 10. Autogramiáda a beseda se Zuza-
nou Suchou, autorkou knihy pro děti – 
Prázdniny s dinosaury, v 17 hodin.

DUHa KLUB RoDInKa

30. 10.–1. 11. Relaxačně-turistický víkend 
s plaváním, chata Brian Horní Bečva, pro 
rodiny s dětmi. Info: 777 821 943

SETKÁVÁnÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a

PonDĚLÍ
5. 10. Anglie IV. – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
12. 10. Játra a jejich onemocnění, Olga 
Župková, v 10.15 hod.
Cvičení paměti, v 11.15 hod.
19. 10. Dějiny města Přerova II. část, Šár-
ka Krákorová Pajůrková, v 10.15 hod.
26. 10. Rukodělná činnost: dušičkové 
dekorace, v 10.15 hod.

DUHa KLUB DLažKa

2.–4. 10. Setkání cestovatelů, Rajno-
chovice
9.–11. 10. Dědeček Čoko a babička 
Deli, víkend pro rodiče s dětmi, Raj-
nochovice
16.–18. 10. Walking dead – Eldorádo 
her a soutěží týmů, Rajnochovice
27. 10.–1. 11. Tuka Dlažka víkend pro 
děti a mládež, Rajnochovice

přihlášené), učebna MěK, každé pondělí 
10–12.30 hod. 
5. 10.–9. 11. Základy práce s MS Word 
2013 – počítačový kurz pro začáteční-
ky (jen pro přihlášené), každé pondělí 
(kromě 19. 10.) 16–18 hod. 
6. 10. Petrohrad: město carů – přednáška 
z cyklu Kulturní památky evropských měst 
– přednáší Evžen Jecho, od 17 hod. 
7. 10. Persie: země slavíků a růží – Nata-
ša Kučerová, sál Agentury pro zeměděl-
ství a venkov, Wurmova 2, od 17 hod. 
7., 14., 21. 10. Základy práce s interne-
tem – počítačový kurz pro začátečníky 
(jen pro přihlášené), 9–11 hod. 
7., 14., 21. 10. Internet pro pokročilé – 
počítačový kurz (jen pro přihlášené), 
16–18 hod. 
8. 10. Globální oteplování a změny kli-
matu včetně doby ledové – přednáška 
Ing. Petra Karla, od 17 hod. 
13., 27. 10. Virtuální univerzita třetí-
ho věku – videopřednášky M. Buo-
narroti (jen pro již přihlášené), 10–12 
a 13–15 hod. 
15. 10. Používáme tablet – přednáška 
Pavla Cimbálníka, od 16 hod. 
21. 10. Stopem po Skotsku s Denisou 
Krásnou, sál Agentury pro zemědělství 
a venkov, Wurmova 2, od 17 hod. 
26. 10. Kulturní akademie knihovny 
na téma Americký klub dam, od 13 hod. 

aKCE PRo DĚTI: 
1., 8., 15., 22., 29. 10. X-Box, Palac-
kého  1, od 14 hod. 
6. 10. Tvořivá dílna – jablíčko s červí-
kem, Palackého 1, od 14 hod. 
8., 22. 10. Klub hráčů (stolní a spo-
lečenské hry, X-Box), Palackého 1, 
od 14 hod. 
10. 10. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 9 hod. 

aKCE V MÍSTnÍCH ČÁSTECH: 
8. 10. Tvořivá dílna – neposedná stra-
šidla, Čekyně, od 16 hod. 
8. 10. Deskové hry – turnaj pro děti, 
Henčlov, od 16 hod. 
9. 10. Čteme si se strašidly – beseda 
pro děti, Čekyně, 17 hod. 
10. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Dluhonice, od 17 hod. 
12. 10. Tvořivá dílna – dekorační lucer-
ničky do oken na halloween, Lověšice, 
od 16 hod. 
13. 10. Tvořivá dílna – papíroví draci, 
Újezdec, od 16.30 hod. 
29. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Žeravice, od 16.30 hod.

ÚTERÝ
6. 10. Vycházka s trekingovými hole-
mi: sraz u restaurace Michalov v 10.45 
hod.
13. 10. Vycházka s trekingovými holemi: 
Po stopách mamutů. Sraz v 10.15 hod. 
v centru SONUS. Návrat ve 12.30 hod. 
STŘEDa 
14. 10. Kavárna pro seniory: Slovin-
sko – Jiří Balcárek, v 16 hod.
21. 10. Plavání. Sraz u bazénu ve 
14.50 hod. Vstupné 52 Kč.

zDRaVoTnÍ CVIČEnÍ S LEKToREM
Pondělí a čtvrtek 9–10 hod. 
InTERnET PRo SEnIoRy
Pondělí 9–13 hod. 
PC KURz PRo zaČÁTEČnÍKy 
Od 5. 10. zahájení nového kurzu pro 
začátečníky, vždy v pondělí 13–14.30 
hod.

SVČ aTLaS a BIoS

Výtvarná korespondenční soutěž – Soví 
královna. Uzávěrka soutěže do 16. 10. 

KERaMICKé HRÁTKy V aTLaSE
pátek 15–17 hod., sobota 8–11 hod.
přihlášky předem
1. 10. Vystoupení pódiových skladeb 
v Městském domě
6. 10. Schůzka se zvířátky, tematická akce 
u příležitosti Světového dne zvířat
10. 10. O hanácký koláček – taneční 
soutěž v Olomouci
17. 10. Soustředění Přerováčku v Atlase, 
8–12 hod., zveme i nové zájemce
23. 10. Mladý zahrádkář, vědomostní sou-
těž pro děti v BIOS, přihlášky předem
23. 10. Malování na hedvábí, Atlas, 
přihlášky předem
29. 10. Prázdniny s BIOS, přihlášky 
předem
29.10. Výroba keramických betlémů, 
Atlas, přihlášky předem



16 kino/galerie

Až do 30. září je v galerii k vidění výstava malíře, so-

chaře a keramiky Sergeje Kuliny s názvem Fragmenty. 

Kulina se narodil v Estonsku a kvůli povolání svého otce 

se rodina často stěhovala. Největší dojmy v něm zane-

chal pobyt na Dálném východě, u pobřeží Japonského 

moře, kde žil daleko od civilizace. Právě zde se začaly 

formovat jeho tvůrčí schopnosti. V centru Kulinova zá-

jmu je člověk a mezilidské vztahy, které jsou vyjádřeny 

pohybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře. Svým 

obrazům autor dává společný název Dialogy beze slov. 

Umělec žije od roku 1992 s rodinou v Kunštátě. Kromě Kulinových obrazů jsou 

v galerii k vidění art protisy Jiřího Studenského, který později začal tvořit stro-

je času a začal také malovat oleje, a to i na sklo a začal tvořit Tiffany technikou 

a fusingu, mimo jiné je autorem zvonkohry v Brodku u Přerova. Za zhlédnutí stojí 

také obrazy Petra Špačka, které nás zavedou do klidné poetické krajiny.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Po celý říjen bude v Galerii města Přerova k vidění ob-

razová výstava Vojtěcha a Vladimíra Noskových v rámci 

společného projektu Setkání. Portréty, akty a krajino-

malba převažující v tvorbě přerovského umělce Vojtěcha 

Noska budou protipólem k modernistickým dílům au-

tora Vladimíra Noska, který svůj soubor koláží přivezl 

z Jindřichova Hradce. Části souborů koláží, které jsou 

v městské galerii k vidění, například ty s názvy Nebe, 

peklo, ráj, Panoptikum, Ona, Labyrint, Imaginace, Hra 

o jablko nebo Perforace se na první pohled různí svou 

náplní, spojuje je však jedinečnost a originalita provedení, odlišující se od většiny 

koláží jiných autorů. Vojtěch Nosek zase k radosti patriotů připravil plátna nových 

pohledů na město a jeho zákoutí, čímž naplnil svou snahu o novou, neotřelou iko-

nografii rodného Přerova. Výstava potrvá do 1. listopadu. 

Pasáž až do 16. října nabízí návštěvníkům vý-

stavu Vesnice je svět. Zachycuje proměnu ven-

kovského prostředí, která probíhá v posledních 

desetiletích a odráží se i v dílech současných 

umělců, kteří se na venkov přistěhovali. Život 

na venkově donutí umělce vystoupit z anonymi-

ty a zaujmout své místo v sousedské komunitě, 

k tomu patří i nutnost obhájit svoje umělectví před a priori nedůvěřivým okolím. 

Na výstavě představující celou škálu možných přístupů k tématu jsou zastoupeni: 

Veronika Bromová, Jan Fabián, Barbora Lungová, Jindřich Štreit, Martin Zálešák 

a také členové sdružení Jinakrajina a Periférne Centrá. Většina umělců vystavuje 

v Přerově poprvé. Na poslední den výstavy, v pátek 16. října, v Pasáži připravují 

komentovanou prohlídku s autory.

Galerie MĚsTa PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

VýsTaVní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187

1.–2. 10. v17.30 WilsonoV, republi-
ková premiéra
1.–2. 10. ve 20.00 Marťan 3D, repub-
liková premiéra
3.–4. 10. v 17.30 Marťan 3D
3.–4. 10. ve 20.00 WilsonoV
5.–6. 10. v 17.30 ryTMus – síDlis-
koVý sen
5.–6. 10. ve 20.00 eVeresT 3D
7. 10. v 17.30 Marťan 2D
7. 10. ve 20.00 nenasyTná Tiffany, 
Klub s účastí režiséra filmu 
8.–11. 10. v 17.30 Pan 3D, dabing, 
republiková premiéra
8.–11. 10. ve 20.00 Muž na lanĚ 3D, 
republiková premiéra
12.–13. 10. v 18.00 PiDiobŘi 3D
13. 10. ve 20.00 Muž na lanĚ 2D
13. 10. ve 20.00 The Who – hyDe 
Park 2015, koncert
14. 10. v 17.30 Pan 2D, titulky
14. 10. ve 20.00 aMy, ARTkino
15.–16. 10. v 17.30 lance 
arMsTronG. PáD leGenDy, repub-
liková premiéra
15.–16. 10. ve 20.00 PurPuroVý 
Vrch, republiková premiéra
17.–18. 10. v 17.30 Marťan 3D
17.–18. 10. ve 20.00 lance 
arMsTronG. PáD leGenDy
19.–20. 10. v 17.30 eVeresT 3D
19.–20. 10. ve 20.00 laPuTa
21. 10. v 17.30 náVraT Do buDouc-
nosTi 

21. 10. ve 20.00  
Úžasný boccaccio, Dámský večer
22. 10. v 17.30 náVraT Do buDouc-
nosTi ii
22.–25. 10. v 17.30 ZTraceni V Mni-
choVĚ, republiková premiéra
22.–25. 10. ve 20.00 ParanorMal 
acTiViTy. The GhosT DiMension 3D, 
republiková premiéra
26.–28. 10. v 17.00 hoTel Transyl-
Vánie 2, 3D
26.–27. 10. ve 20.00 eVeresT 3D
28. 10. v 17.00 hoTel TransylVánie 2, 
3D
28. 10. ve 20.00 Marťan 3D
29.–30. 10. v 17.30 fakjů Pane uči-
Teli 2, republiková premiéra
29.–30.10. ve 20.00 fakjů Pane uči-
Teli 2
31. 10.–1. 11. v 17.30 celebri-
Ty s. r. o.
31. 10.–1. 11. ve 20.00 PosleDní lo-
Vec čaroDĚjnic 

bijásek
4. 10. v 15.30 V hlaVĚ 3D
11. 10. v 15.30 MiMoni 3D
18. 10. v 15.30 hoTel TransylVá-
nie 2, 3D 
25. 10. v 15.30 hoTel TransylVá-
nie 2, 2D
1. 11. v 15.30 Mrkáček bill 2D

ZMĚna ProGraMu VyhraZena
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Inzerce A151008715

Přerovská výtvarnice Alena Trávníčková 

se od 7. září představila návštěvníkům 

galerie Mezi Světy. Na její tvorbě se po-

depsal vliv otce a dědečka, kteří ji vedli 

k lásce k přírodě. Alena Trávníčková se 

věnuje především perokresbě a akrylo-

vým barvám, nejraději má kresbu pastelem. Akrylovými barvami maluje nejčastěji 

portréty. Ilustracemi spolupracovala na knize Severně od šedesáté páté českého 

spisovatele Zdeňka Hanky žijícího v kanadském Calgary. Ilustracemi se podílela 

i na knize Fortissimo. Výstava je k vidění do konce října.

knihkuPecTVí a Galerie MeZi sVĚTy, PalacKého 20, tEl. 731 116 622


