
Film Poválečný 
kmotr se bude 
promítat i v galerii
Po premiéře filmu Poválečný kmotr 
v kině Hvězda se bude třicetiminutový 
snímek promítat také v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. Dokument, 
který mapuje pomoc Přerova vál-
kou zničeným Dobroslavicím, bude 
od 8. listopadu až do konce prosin-
ce k vidění zdarma i v Galerii města 
Přerova – a to vždy v neděli od 14 ho-
din. Film natočilo místní televizní stu-
dio za podpory města Přerova. Pomoc 
Přerovanů Dobroslavicím začala hned 
v roce 1945. V dokumentu ožívají staré 
filmové záběry, vzpomínky pamětní-
ků, zažloutlé fotografie i slova díků… 
Po předchozí domluvě lze pro větší 
kolektivy dokument promítnout kdy-
koli.   (RED)

Málokterá rostlina skýtá takové široké uplatnění jako dýně. Dá se použít v kuchyni, je vítaným rukodělným materiálem a už jen 

svou barvou dokáže rozsvítit šedivé podzimní dny. Možná právě proto se v posledních letech těší takové oblibě. „Podzim je pro 

výtvarné činnosti nejkreativnějším obdobím. V hodinách pracovních činností s dětmi pracujeme hlavně s přírodninami, ať už 

jsou to listy ze stromů, suché plody nebo třeba dýně. Z těch větších dýní se dají vyrobit vyřezávané svítilny, ty menší zkroucené 

se mohou proměnit ve zvířátka nebo skřítky. Stačí jen zapojit fantazii,“ nastínila učitelka Eva Sedláková ze ZŠ Trávník, která se 

přišla i se svou třídou inspirovat do zahradního dvora. Nejrůznější lucerny a vyřezávané lampiony z dýní přinesou lidé 2. listopa-

du do Střediska volného času Atlas a Bios v Žižkově ulici, kde se už tradičně koná soutěž „O nejkrásnější halloweenskou dýni“. 

„Pořádáme už osmý ročník a třeba loni se nám sešlo 15 vyřezaných dýní. Hlasováním diváků určíme tu nejkrásnější,“ informo-

vala ředitelka SVČ Atlas a Bios Blanka Mašková. Podobnou akci pořádají i ve škole v Předmostí, letos připadne na 4. listopad. 

„Děti přijdou s lampiony a projdeme se Předmostím a na vozíku s sebou vezeme tu největší rozsvícenou dýni. Potom ochutnáme 

štrúdl, který napekly maminky a společně si ve dvoře opečeme špekáčky a k tomu nám krásně svítí vyřezávané dýně,“ zmínila 

Ivana Fikarová ze ZŠ J. A. Komenského v Předmostí. Foto: Ingrid Lounová (ilo)
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Dýně rozsvítí dušičkový listopad

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
v pondělí 16. listopadu v 16 hodin v sále 
Městského domu. Zájemci mohou jejich 
jednání sledovat i na webových strán-
kách města www.prerov.eu, přenos 
zajišťuje on-line Televize Přerov.

Ve středu 4. listopadu bude celý 
den uzavřeno pracoviště matriky na 
Horním náměstí, důvodem je pláno-
vané přerušení dodávky elektřiny.

Dominantou náměstí TGM se od po-
sledního  listopadového  týdne  až 
do konce roku stane osmnáctimet-
rový smrk ztepilý. Letos si pracovníci 
Technických služeb města Přerova 
vyhlédli vzrostlý jehličnan v místní 
části Přerova v Kozlovicích. „Strom 
stojí opodál dvou jehličnanů, kte-
ré byly napadeny kůrovcem. V kaž-
dém případě bychom ho museli po-
kácet, tak ještě poslouží dobré věci,“ 
uvedl Radek Koněvalík, náměstek 
Technických služeb města Přerova. 

Kácení stromu se uskuteční o víkendu 
21. a 22. listopadu a během posled-
ního listopadového týdne jej zaměst-
nanci Technických služeb obléknou 
do nových ledkových světel. V plné 
jeho kráse jej mohou Přerované ob-
divovat o první adventní neděli, která 
letos připadne na 29. listopad. „Na ad-
ventní čas Přerovany naladí o půl 
páté melodie ADD Gospel a v 17 ho-
din strom rozsvítí primátor Přerova 
Vladimír Puchalský. Poté bude pó-
dium patřit kapele Jen tak II,“ nastí-

nil program první adventní neděle 
Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních 
a informačních služeb v Přerově. 
V 18 hodin se v mostním oblouku 
u Galerie města Přerova na Horním 
náměstí za doprovodu Věžní hudby 
ZUŠ Bedřicha Kozánka rozsvítí také 
Betlém. Správnou kulisu na náměstí 
vytvoří dvanáct dřevěných dvojdom-
ků s vánočním zbožím, svařeným ví-
nem a dalšími pochutinami. „Letos 
jsme se snažili, abychom na náměstí 
přilákali více prodejců tradičních li-

dových řemesel, aby nepřevládaly jen 
stánky s jídlem a svařeným vínem. Jak 
uspějeme, v této chvíli ještě nevíme,“ 
zmínil Koněvalík. 
Tradiční  kasička  pod  vánočním 
stromem bude určena pro Charitu 
Přerov.  „Letos  se  nám  podařilo 
v Přerově zajistit mobilní domá-
cí hospic pro umírající. Výtěžek 
z kasičky použijeme na potřebné 
pomůcky pro nemocné pacienty,“ 
doplnila Martina Krejčířová z pře-
rovské Charity.   (ilo)

Vánoční strom se rozzáří o prvním adventu 29. listopadu



V příštím roce v Přerově přibudou dal-
ší čtyři autobusové zastávky. Radní 
tak reagovali na zájem občanů, kteří 
poukazovali na to, že jim v některých 
částech města chybí nástupní a výstup-
ní místo. Ještě letos budou zahájeny 
přípravy na realizaci zastávek v uli-
cích Dvořákova, Sportovní, Kopaniny 

a Brabansko. Zastávku v ulici Sportovní 
v Přerově-Předmostí si vyžádali oby-
vatelé Domu s pečovatelskou službou, 
kteří potřebovali zkrátit docházkovou 
vzdálenost, neboť nejbližší zastávku 
měli až v ulici Hranická. Obousměrnou 
zastávku v ulici Dvořákova podpoři-
li radní na žádost zaměstnanců spo-

lečnosti Gambro a také obyvatel no-
vých rodinných domů, které vyrostly 
na periferii Přerova. A zastávka v ulici 
Brabansko, v blízkosti Tyršova mostu, 
zase chyběla hlavně lidem, kteří chodí 
do sokolovny. Nově bude zastávka zří-
zena také u bazénu. „Na Kopaninách 
u bazénu sice zastávka je, ale pouze 

v jednom směru. Teď bude natrvalo 
zřízena i v druhém směru, občané 
to opakovaně žádali,“ uvedl Zdeněk 
Vojtášek z odboru majetku přerovské-
ho magistrátu.
Zástupci města ještě neznají přesnou 
finanční náročnost staveb, ale řádově 
půjde o statisícové investice.  (RED)
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Autobusy budou zastavovat na dalších místech

Pevný režim, dobrá pracovní mo-
rálka a zodpovědný přístup. Takové 
nasazení se očekává od deseti dlou-
hodobě nezaměstnaných, kteří na-
stoupili od 5. října do práce. Nová 
pracovní místa vznikla díky pro-
jektu města Přerova a ve spolupráci 
s Technickými službami a Povodím 
Moravy. 
„Noví pracovníci nastoupili na úklid 
břehů Bečvy, jeden muž provádí úklid 
lesa ve Svrčově,“ informoval Bohumír 
Střelec, jednatel Technických služeb 
města Přerova. Smlouvu získali lidé 
z řad dlouhodobě nezaměstnaných 
na půl roku se zkušební dobou na tři 
měsíce, pracují za minimální mzdu. 
Ta se pohybuje něco málo přes devět 

tisíc korun. Jestli se osvědčí, budou 
mít velkou šanci uplatnit se na trhu 
práce a získat stálý pracovní poměr. 
„Kdyby vybraný pracovník nenastou-
pil do práce nebo nechtěl pracovat, 
bude automaticky na šest měsíců vy-
řazen ze systému úřadu práce, je to 
zcela v jejich kompetenci,“ vysvětlil 
Jiří Kohout, manažer prevence kri-
minality, který se zasloužil o uvedení 
projektu do praxe. A jaké jsou dosa-
vadní zkušenosti s novými zaměst-
nanci? „Jsme mile překvapeni, jejich 
pracovní morálka je zatím dobrá,“ 
zhodnotil po 14 dnech práce nové 
zaměstnance Bohumír Střelec. Stejné 
hodnocení sdílí i Eva Štěpánková, 
která také nastoupila z řad dlouho-

době nezaměstnaných coby admi-
nistrativní pracovnice a skupinku 
má na starosti. „Stále odpovídám 
na stejnou otázku, zda přišli všich-
ni do práce. Hlásím, že ano, přišli. 
Nadšení nás neopouští a jsme platnou 
součástí technických služeb. Myslím 
si, že je za námi vidět už pěkný kus 
práce. První uklizený úsek jsme pře-
dali Povodí Moravy,“ pochválila si 
práci s lidmi Eva Štěpánková.
Projekt má město finančně zajištěný 
na půl roku. „Během té doby budeme 
ověřovat ekonomické aspekty, fluk-
tuaci pracovníků a jejich výkony. 
Pokud se naše snaha osvědčí, budeme 
rozšiřovat počet míst tak, abychom 
to byli schopni zvládnout,“ upřesnil 

Jiří Kohout. Už nyní má přislíbenou 
spolupráci dalších dvou přerovských 
firem, které by byly ochotny zaměst-
nat dlouhodobě nezaměstnané. S no-
vými pracovníky se počítá i při úklidu 
města a místních částí. „Uvažujeme 
zřídit i pět míst takzvaných rotujících 
školníků, kteří by pomáhali s opra-
vami ve školních zařízeních. Sekali 
by trávu, natírali zábradlí a byli by 
k ruce školníkovi s pomocnými pra-
cemi,“ doplnil Kohout. Nové posily 
mají zpočátku pracovat za minimál-
ní mzdu, pokud se ale osvědčí, mo-
hou dostat i osobní ohodnocení. Vizí 
města je začlenit dlouhodobě neza-
městnané do normálního pracovního 
procesu.   (ILO)

První dlouhodobě nezaměstnaní se v práci osvědčili

Práce totiž na plánovaném parčíku 
zkomplikovala betonová deska pod 
dlažbou a její likvidace by stavbu v re-
vitalizaci na parčík citelně prodražila. 
Vedení města se proto rozhodlo stav-
bu uvést do původního stavu. V polo-
vině října se stavební dělníci pustili 
do pokládky nové zámkové dlažby, ta 
původní byla totiž vybagrovaná a skon-
čila na skládce. „Předpokládáme, že 
do konce října bude prostor před pa-
sáží znovu zadlážděný,“ informoval 
na zastupitelstvu primátor Vladimír 
Puchalský. Právě zastupitelé opozice 
kritizovali, že stavba dlouho leží ladem 
a není dobrou vizitkou města. „Za uve-
dení prostoru do náležitého stavu zapla-
tíme 200 tisíc korun,“ upřesnil Zdeněk 
Dostál, koordinátor z přerovského ma-
gistrátu. S novými parkovacími místy 
se ale v proluce zatím nepočítá. „Pokud 
by tam měla vzniknout parkovací stání, 
musela by projít schvalovacím řízením 
včetně nového projektu na parkoviště,“ 
doplnil Dostál.   (ILO)

Prostor před pasáží nebude sloužit k parkování
Rozestavěná plocha v Palackého ulici v proluce mezi školami se po roce znovu vrací do původní podoby. V květnu 
těsnou většinou zastupitelé rozhodli, že plánovaný parčík před pasáží v Palackého ulici nebude.

Proluka mezi školami v Palackého ulici bude znovu zadlážděna zámkovou dlažbou. Parkovací plocha to ale prozatím nebude.

 Foto: Ingrid Lounová
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Přerov očima obyvatel centra
Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení 
v centru města?

Pavel Ondrůj, 
Přerov
Výhodou je, že z centra 
to mám všude blízko, 
takže chodím hlavně 

pěšky. Nevýhodou je zvýšený hluk 
z automobilové dopravy, ale člověk 
si zvykne na všechno, i na to.

Monika Přidalová, 
Přerov
Všechno mám blízko 
od domu. Když bývají 
na náměstí koncerty 

a stánky, tak si tam dáváme s kama-
rádkami sraz. Každý rok se na to těším, 
patří to už k adventu a mně se to moc 
líbí, i když některé, hlavně ty revivalo-
vé skupiny, se mi moc nelíbí.

Vladimír Miček, 
Přerov
Střed města je cent-
rem kulturního a spo-
lečenského dění, 

proto jsem se do centra nastěhoval 
a bydlím v něm rád. Kdo má rád klid, 
bydlí na vesnici, mně vyhovuje život 
ve městě, kde to žije. Všude to mám 
blízko – na úřady i za kulturou. Minusy 
tohoto bydlení nepociťuji. 

Kateřina Černocho-
vá, Přerov
Bydlím v centru ráda, 
vůbec nepotřebuje-
me městskou hro-

madnou dopravu, všude dojdeme 
pěšky. Na Horní náměstí díky galerii 
a nové kavárně přichází v posledních 
letech víc lidí. Podle mého názoru by 
tu mohlo být ještě více akcí, když je 
jarmark nebo folklorní festival, tak to 
na náměstí ožije. 

Michal Sabadáš, 
Přerov
Bydlíme v pěkném 
prostředí, vše je blízko. 
A nevýhody? V centru 

města je větší hluk, hlavně během 
léta je často slyšet reprodukovaná 
hudba z okolních barů nebo fastfoodů. 
Na stejný problém si stěžují všichni 
v ulici (Wilsonova, poznámka red.), 
na podzim a v zimě tento problém 
není.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Velmi nepříjemné bylo pro obyva-
tele centra během adventu zvoně-
ní na zvon poblíž vánočního stro-
mu. „Poslouchat to celý měsíc bylo 
o nervy,“ zmiňuje muž, který bydlí 
nedaleko náměstí TGM, své jméno 
však uvést nechce. „Mám špatné zku-
šenosti. Nejhorší je to s opilci, kteří 
jsou schopni všeho. Několikrát jsme 
měli přímo u vchodu do domu exkre-
menty,“ dodává. Koncerty a hudba 
na náměstí mu ale nevadí, to vnímá 
jinak a patří to k atmosféře v cent-
ru města. 
Na hlučící nepřizpůsobivé spolu-
občany si stěžuje i Pavel Ondrůj. 
„V Kratochvílově ulici se v noci často 
hádají a řvou po sobě skupinky lidí. 
Někdy to trvá neskutečně dlouho,“ 
dodává. Na stejný problém v jiné části 
centra poukazuje i 22letý Petr Přidal: 
„Vadí mi netolerance některých hos-
pod, otevřenými okny jim v létě řve 
muzika. A problémem jsou samo-
zřejmě noční opilci. V poslední době 
mě hodně pobouřilo video z Přerova 
z Wilsonovy ulice – mlátili tam pána 
a kolem chodili lidé bez povšimnutí. 
Ta lhostejnost mně asi vadí ze všeho 
nejvíc,“ dodal mladý muž.
V létě si nejvíce lidí stěžuje na tak-
zvané „hladové okno“, které je 
ve Wilsonově ulici otevřené do brz-
kých ranních hodin. Právě odtud se 
podle jejich mínění šíří hlasitá hudba. 
„V létě, když spíte s otevřenými okny, 
tak hlasitá reprodukovaná hudba bývá 
velký problém. Jindy nás vzbudilo, 
jak si v ulici hrála skupinka lidí fot-
bal. Přijeli strážníci a domlouvali jim, 
pak přijeli podruhé a dostali pokutu,“ 
zmínil Michal Sabadáš, který bydlí 
v centru města.
 „Naši strážníci pravidelně, hlavně 
v pátek a v sobotu, procházejí pěší 
zónu. Máme dohodu i s republikovou 
policií, že se na tuto část města zamě-
ří, abychom eliminovali rušení noč-
ního klidu,“ uvedl zástupce ředitele 
Městské policie v Přerově Miroslav 

Komínek. Proti hlasitým projevům 
jednotlivce může strážník zasáhnout 
ihned. „V takovém případě se jedná 
o přestupek proti veřejnému pořád-
ku a viník může od 1. října dostat 
na místě až pětitisícovou pokutu,“ 
dodal Komínek. 
Složitější je to ale při rušení nočního 
klidu hlasitou hudbou z barů nebo 
z „hladových oken“. „I v těchto pří-
padech se dá často dopátrat, kdo tu 
hlasitou hudbu pouští a může být 
pokutován také. Jsou ale složitěj-
ší případy, kdy je těžké dopátrat se 
původce hluku. Ty si přebírá hygie-
nická stanice, která provádí měření, 
a v případě porušení hlukových limitů 
pokuty padají ve správním řízení,“ 
doplnila Jitka Kočicová, vedoucí od-
boru evidenčních a správních služeb 
přerovského magistrátu.
V červnu se protihlukovou vyhláškou 
zabývali také přerovští zastupitelé. 
Mezi provozovateli hospod a barů 

ale vyvolala vlnu nevole. Vyhláška 
totiž korigovala také provozní dobu 
některých nočních podniků, a to se 
nelíbilo jejich majitelům, pro které 
by to znamenalo údajně ohrožení je-
jich živnosti. Vyhláška se zabývala 
také činnostmi, jako je třeba řezání 
dřeva či sekání trávy. Neprošla těsně. 
Zástupci města se proto rozhodli, že 
se zeptají na názor Přerovských rád-
ců, jaký hluk jim vadí nejvíc. „Hluk 
z hospod nebyl u rádců největším 
problémem. Na prvním místě se to-
tiž umístil obtěžující hluk z dopravy, 
těsně za ním hluk z nejrůznějších 
přístrojů a strojů a teprve třetí příčku 
obsadil hluk z restaurací a diskoték,“ 
uvedla tisková mluvčí přerovského 
magistrátu Lenka Chalupová. Sejít se 
znovu s provozovateli nočních podni-
ků plánuje i vedení města. „Budeme 
se snažit najít cestu kompromisu pro 
obě strany,“ doplnil přerovský primá-
tor Vladimír Puchalský.  (ILO)

Lidé, kteří bydlí v centru města, to většinou považují za výhodu. Jsou v centru dění, 
blízko to mají na úřad a jen pár kroků od centra města je řeka a rekreační zóna. 
Atmosféru koncertů a jarmarků v době adventu, Velikonoc nebo hodů vnímají lidé 
většinou pozitivně. Horší je to s rušením nočního klidu. Stinnou stránkou hlavně let-
ní zábavy jsou častá výtržnictví a opilecké šarvátky, které se dokážou postarat o be-
zesné noci obyvatel v okolí. Alkoholem posilněné skupinky se často pouští do van-
dalských kousků – vysypávají odpadkové koše, plení květinové záhony nebo si třeba 
o půl čtvrté ráno zahrají ve Wilsonově ulici fotbal.

Kdo bydlí v centru města, je v centru kulturního dění. Mnohdy nedobrovolně i v cen-

tru opilecké zábavy nebo hlasité hudby.  Foto: Ingrid Lounová



04 Partnerské město v holandsku

Na radnici v Cuijku novomanželé rozeznívají zvony z Moravy
Jedenáct set kilometrů vzdálený Cuijk patří k partnerským městům Přerova. Přátelství s městem Nizozemského 
království trvá už 24 let a u jeho počátku stála obchodní a odborná spolupráce mezi nemocnicemi, později se 
přenesla na partnerství mezi oběma radnicemi a místními zájmovými spolky, hasiči, fotbalisty i podnikateli. 
Město na řece Máze v rámci několikadenních výměnných pobytů už navštívily stovky Přerovanů z řad muzikantů, 
folkloristů, divadelníků, hasičů, sportovců, ale i úředníků. Letos se na třídenní návštěvě na konci září v cuijkských 
ulicích předvedly mažoretky Fantasy, dobová kapela Codex a muzikanti z Atlasu.

Přátelství obou měst potvrzuje i je-
den z prvních darů Přerovanů – 
zvon z brodecké zvonařské dílny. 
Přerované jej holandskému městu 
věnovali v roce 1993. „Když jsme 
tehdy dar pro Cuijk vybírali, říka-
li jsme si, že srdce zvonu musí za-
ložit tradici. Zvon je nejen symbo-
lem síly, ale i citů a vztahů,“ zmínil 
při svém projevu v Cuijku primátor 
Přerova Vladimír Puchalský. Dar má 
na cuijkské radnici své čestné místo. 
„Zvon se ozývá pravidelně po uzavře-
ní každého manželství. Novomanželé 
jej vždy rozezní a my věříme, že 
jim to přinese štěstí,“ uvedl starosta 
Cuijku Wim Hillenaar. Holanďané 
Přerovu v roce 2006 zase věnovali 
bustu se symboly obou měst, která 
má své místo v parku Michalov. 

První návštěva přijela favority
„Když jsme přijížděli na první oficiál- 
ní návštěvu Cuijku, jeli jsme dvě-
ma favority a v lesíku před městem 
jsme se převlékali do obleků. To 
jsme udělali jedinkrát, nikdy totiž 
naše setkání a přátelství nebylo pod-
míněno oblekem,“ zmínil předseda 
Nadačního fondu Přerov-Cuijk a prv-
ní porevoluční starosta Přerova Petr 
Dutko. Za uplynulých 24 let se toho 
v Holandsku hodně změnilo. „Vy 
máte nového krále, my nového pre-
zidenta. Co stále zůstává, jsou dob-
ré a neformální vztahy,“ dodal Petr 
Dutko. Při setkání často padalo jméno 
Franse Buse, který je hybnou silou 
partnerství obou měst. Frans Bus si 
město na Bečvě velmi oblíbil a často 
do Přerova zajíždí. Právě proto získal 
od přerovského primátora letos v září 
výjimečné ocenění. „Po dobu výko-
nu své funkce ti předávám domovské 
právo v Přerově,“ věnoval primátor 
Vladimír Puchalský neformální dar 
Fransi Busovi. 

Všichni jezdí na kole
Holandská města jsou prošpikována 
systémem cyklostezek a každá tamní 
rodina vlastní hned několik jízdních 
kol. Cyklisté mají všude neoficiální 

přednost a na pohodlných kolech 
jsou v cíli často mnohem rychleji 
než autem. „Naše dvanáctiletá dcera 
denně dojíždí do školy na kole. Každé 
ráno ji čeká deset kilometrů do školy 
a odpoledne zpět domů. Jezdí za kaž-
dého počasí, a když prší, má na sobě 
speciální nepromokavý oblek. Aby 
jí cesta lépe ubíhala, jezdí ve sku-
pince dětí,“ objasnila Vlaďka van 
Gellecomová, která se před 17 lety 
do Holandska přestěhovala za svým 
mužem. Holanďané jsou k cyklistům 
náležitě pozorní a respektují je, nutno 
říci, že i cyklisté respektují silniční 
pravidla. Holanďané jsou s bicykly 
natolik spjatí, že není divu, že v celé 
zemi je hned několik desítek muzeí, 
které se jednostopým dopravním pro-
středkům na vlastní pohon věnují. 
Jedno takové se nachází i v Cuijku. 
Provozuje jej 76letý Toon Boumans, 
který se sběratelství kuriozit věnuje 

půl století. V jeho sbírce je třeba ve-
lociped, který pochoduje v typických 
holandských dřevácích, kolo na vrtuli 
a mnohé další zajímavosti. „Abych 
takové kuriozity sestavil, potřebuji 
technické vědomosti a hodně fanta-
zie,“ přiznal Toon Boumans, který 
vlastní stovku nejrůznějších bicyklů 
a vynálezů s kolem a převodem.

Dobrovolnictví je prací pro 
druhé
„Holanďané jsou velmi přátelští 
a svobodomyslní. Ženy jsou často 
zaměstnané jen na částečný úvazek. 
Jednak aby mohly pečovat o sebe 
a o domácnost, jednak aby se mohly 
věnovat dobrovolnické činnosti, ta je 
v Holandsku velmi rozšířená,“ zmíni-
la Vlaďka van Gellecomová, která je 
rodačkou z Prahy. Také ona se stala 
dobrovolnicí a dochází do domác-
nosti mladé mentálně postižené ženy. 

„Čeká mě každý čtvrtek odpoledne. 
Chodíme spolu nakupovat, společně 
si něco uvaříme a povídáme si. Vždy 
se na mě těší a já na ni taky. Ani jsem 
netušila, jak mě tato činnost bude na-
plňovat,“ přiznala 38letá mladá žena. 
Na velmi dobré úrovni je také péče 
o seniory. Už v září se tamní dříve 
narození měli v Cuijku přestěhovat 
do nového moderního domova pro se-
niory. „Kvůli chybě v projektu máme 
zpoždění. Při kolaudaci se zjistilo, že 
stropy nemají potřebnou protipožární 
ochranu. Stavební dělníci to v celém 
objektu nyní napravují,“ zdůvodnil 
zaměstnanec cuijkského domova pro 
seniory. Součástí domova je i restau-
race s kavárnou a barem, to v případě, 
že by se rodinní příslušníci rozhodli 
uspořádat přímo v zařízení pro své 
příbuzné oslavu. V jedné části domo-
va jsou i tři hotelové apartmány pro 
návštěvy z daleka.  (ILO)

Každý Holanďan jezdí na kole. V muzeu kol Toona Boumanse si jízdu na speciálu s dřeváky vyzkoušely i přerovské mažoretky.

 Foto: Ingrid Lounová
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Levnější cykloboxy vedení města odmítlo
Vládnoucí koalice plánuje postavit u nádraží parkovací věž pro kola za 9,5 mi-
lionu korun s kapacitou 116 kol. Jedno místo pro kolo tedy vyjde na 82 000 Kč. 
Věž bude prosklená a polepená reklamami a bude stát vedle historické nádraž-
ní budovy. ČSSD přišla s alternativním návrhem. Místo extrémně drahé věže 
pořídit raději takzvané cykloboxy. Jsou to velmi kvalitní uzamykatelné boxy 
na kola, které se dají podle potřeby sestavit v různých počtech – jsou založeny 
na takzvaném modulárním systému. Na rozdíl od cyklověže je lze podle potřeby 
přemisťovat. Mají dvojnásobnou kapacitu a JSOU ZA POLOVIČNÍ CENU. Zabraly 
by jen nepatrně větší plochu než cyklověž a navíc by byly skryty za stěnou u ná-
dražní budovy, takže by vzhledově vůbec nenarušily kulisy historického nádraží. 
Zatímco cyklověž bude vyčnívat, má být polepena reklamami a skleněnou ob-
vodovou stěnu bude nutné stále čistit. U cyklověže bude jedno obslužné místo 
a ve špičkách se u ní budou tvořit fronty. K cykloboxům se může chodit bez 
ztráty času, každý box má svůj vlastní přístup. Tuto alternativu jsme přednesli 
zastupitelstvu. Vládnoucí koalice však odmítla se tímto návrhem zabývat. Proč 
někdo odmítá levnější alternativu, která má navíc řadu technických a provozních 
výhod? Levnějšími cykloboxy mohlo město ušetřit téměř 5 mil. Kč. Cyklověž má 
realizovat městská společnost Přerovská rozvojová. Její jednatel Karel Bořuta 
kvůli nedořešenému financování cyklověže rezignoval a na zastupitelstvu veřejně 
sdělil, že toto prostě nemohl svým jménem zastřešit. Taky se zjistilo, že město 
před 2 roky dostalo nabídku na cyklověž s téměř stejnými parametry od stejné 
společnosti o 2 miliony korun nižší, než za kolik by se stavěla dnes. To je napro-
sto skandální skutečnost, která bude muset být důrazně prošetřena a výsledky 
kontroly MUSEJÍ BÝT ZVEŘEJNĚNY! 
 MiLosLav skLádaL, Čssd

Nové zásady zveřejňování neredigovaných příspěvků jsou k dispozici na  
www.prerov.eu  v sekci Přerovské listy.

Cykloboxy jsou fajn, ale u nádraží?
Cykloboxy mohou být bezesporu užitečné – zaparkovat bezpečně kolo se hodí. 
Ačkoli dobře poslouží v jiných lokalitách, u nádraží příliš vhodné nejsou. Kde 
ano, to bude projednávat i pracovní skupina pro cyklodopravu.
Proč nejsou cykloboxy u nádraží dobrý nápad? Zaberou 5krát více místa než 
parkovací věž při stejném počtu zaparkovaných kol. Navíc by vytvořily dlouhé 
řady vysokých „krabic“, přes které dítě ani běžný člověk nepřehlédne. K tomu 
je ještě okolí výpravní budovy protkáno inženýrskými sítěmi dráhy, a umístit 
nad ně stovku takových boxů by tak lehce neprošlo. A snahy o zkulturnění lo-
kality by vzaly za své.
Vyzdvihovaná možnost zaparkovat dvě kola v jednom boxu je sice pěkná, jen-
že jak často zamykáte dvě kola pod jedním zámkem? Informace pana Skládala 
o nezávislém přístupu ke všem boxům je zavádějící – řídicí box totiž registruje 
uživatele a ovládá hned 20 skladovacích boxů. 
Zvážil opravdu pan Skládal všechny výhody a nevýhody cykloboxů a cyklověže 
v dané lokalitě, nebo se jen zapojuje do konkurenčního boje firem budujících 
cyklistickou infrastrukturu? Je s podivem, že ČSSD vadí nyní i to, že projekt si 
díky umístění reklamy na sebe vydělá a zaplatí tak úvěr.
Vysoutěžená cena cyklodomu je 8,44 mil. korun, zbývající částku tvoří základová 
deska, přípojky a související práce. Dotační žádost i výběrové řízení realizova-
la firma Erste Grantika Advisory, patřící do mezinárodní skupiny Erste Group. 
Těžko najdeme na trhu firmu s podobným kreditem. Bylo by bláznivé si myslet, 
že firma takového formátu bude riskovat svou pověst nedodržováním zákonů 
či manipulací veřejné zakázky.
V roce 2013 nebyla dána závazná cenová nabídka, kdežto letos jsme ji vysoutěžili 
závazně. Cenový nárůst je dle sdělení dodavatele cyklověže důsledkem zámě-
ny materiálů a technologií směrem ke zvýšení spolehlivosti provozu a celkové 
kvality díla po otestování první verze věže v Hradci Králové.

PaveL košutek, Petr Měřínský, ano



Sté narozeniny oslavila 6. října 
v kruhu rodiny Růžena Kubáčová 
z Přerova. Když se narodila, psal 

se rok 1915 a naše země byla ještě 
součástí Rakousko-Uherska. „Byla 
jsem nejmladší ze čtyř dětí, byly jsme 
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Beseda pro řidiče amatéry
Řidiči amatéři, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti ze zákona o provozu na po-

zemních komunikacích, se mohou zúčastnit bezplatné besedy s odborníky. Ta se 

uskuteční ve středu 4. listopadu v 15 hodin v sále kina Hvězda v Přerově. Besedy 

se zúčastní také zástupci magistrátu, Policie ČR a Městské policie Přerov. Setkání 

organizuje komise dopravy města ve spolupráci s BESIPem.  (RED) 

Inzerce A151000279

Zastupitelé dali zelenou návrhu výbo-
ru z místních částí na zpracování stu-
die sítě cyklostezek, které by propo-
jily všechny místní části s Přerovem. 
„Jmenovitě se jedná o páteřní trasu 
od severu na jih – Přerov–Penčice, 
z Přerova na Žeravice, na Čekyni 
a Přerov–Předmostí s případným na-
pojením na Lhotku, Kokory, Tršice 
a Doloplazy,“ zmínil zastupitel Radek 

Pospíšilík, který návrh na zastupitel-
stvu předložil. Propojení cyklostezek 
počítá i s napojením Vinar, Popovic 
a Lýsek s případným prodloužením až 
na Prosenice. Studie se bude zabývat 
i propojením Dluhonic s Přerovem 
a výhledově na napojení na Troubky 
a také Přerov s Lověšicemi a možným 
pokračováním na Horní Moštěnici. 
„Studie trasování cyklostezek se 

zpracovává v rámci celé olomoucké 
aglomerace, kde současně probíhá 
intenzivní projektová příprava,“ vy-
světlil zastupitel Tomáš Tužín. Města, 
která budou mít připravené projekty, 
mají podle jeho mínění větší šanci 
na získání peněz z evropských do-
tací. „Podpora kraje bude směřovat 
spíš na kratší úseky příměstských 
cyklostezek, protože se prokázalo, 

že o dojížďku do blízkých spádových 
center nebo na přestupní uzly veřejné 
dopravy, která do těchto center jezdí, 
je výrazně vyšší zájem než o dálkové 
cyklotrasy. Ty mají spíše sportov-
ně-rekreační charakter,“ zdůvodnil 
podporu zpracování studie Tomáš 
Tužín. Zároveň zmínil, že pokud by 
Přerov neměl studii, k penězům by 
se dostaly jiné regiony.  (ILO)

Přerov bude mít studii na propojení všech místních částí s městem

Stoletá Růžena Kubáčová donedávna luštila osmisměrky

Největší radost má stoletá Růžena Kubáčová, když vidí své vnučky a pravnoučata.  Foto: archiv rodiny

doma samé holky. Z vyprávění své 
maminky si pamatuji, že jí doktor 
Tausský hned po mém narození řekl, 
že mám slabé srdce a dožiju se sot-
va 14 let,“ zmínila se oslavenkyně. 
Předpověď lékaře se tak nepotvrdila 
a Růžena Kubáčová, která celý svůj 
život bydlí v Přerově, oslavila úcty-
hodné jubileum. Vystudovala ob-

chodní školu v Přerově a pracovala 
jako mzdová účetní. V životě Růženy 
Kubáčové byly i smutné okamži-
ky. Nejtěžší chvíle prožívala, když 
jí tragicky zahynul její 22letý syn 
Jindřich. Před šestnácti lety ovdověla, 
o rok později se přestěhovala ke své 
jediné dceři, která se spolu s manže-
lem o ni stará. „Donedávna maminka 
ještě ráda luštila osmisměrky, zhoršil 
se jí ale zrak, tak už neluští. Ráda si 
ale čte v časopisech a s chutí sleduje 
své oblíbené české seriály,“ zmínila 
její dcera Helena Lajtochová.
K narozeninám jí kromě nejbližší 
rodiny přišly popřát i vnučky a prav-
noučata. „Maminka má celkem tři 
vnučky, dvě pravnučky a dva pra-
vnuky. Úplně nejraději je, když nás 
má kolem sebe pohromadě,“ dodala 
Helena Lajtochová. Popřát jubilant-
ce přišli i zástupci komise pro ob-
čanské záležitosti. „Paní Kubáčová 
je příjemná paní, která umí zajímavě 
vyprávět o svém životě. A co je důle-
žité, i když má zdravotní problémy, 
které s věkem přicházejí, je stále 
ráda na světě – u své dcery a v kruhu 
vnuček a pravnoučat,“ dodala před-
sedkyně komise pro občanské zále-
žitosti Ludmila Tomaníková. Růžena 
Kubáčová je letos v Přerově druhou 
stoletou jubilantkou. „V červenci 
měla sté narozeniny také Růžena 
Malíková a v prosinci oslaví 102. na-
rozeniny nejstarší občanka města,“ 
doplnila kronikářka města Ivana 
Veselá.  (ILO)



Jak jinak si vysvětlit výkřiky pana 
Dostála o tom, že si radní Horký při-
hrává vítězná místa v soutěžích, jež 
se týkají veřejného prostoru? Žel, 
jak už jsme si u pana Dostála zvykli, 
zase zamířil vedle. 
Do soutěže Přerovská stavba roku se 
nepřihlašují projektanti, ale stavební-
ci, často bez vědomí autorů. Pokud 
tedy jako architekt navrhuji domy, je 
možné, že stavebníci svou nemovitost 
do soutěže přihlásí. 

U soutěže Předzahrádka roku je tomu 
obdobně. U té jmenované v Jaselské 
jsem opravdu přesvědčil obyvatele, 
aby investovali peníze, čas a vlast-
níma rukama přispěli ke zkrášle-
ní veřejného prostoru nad běžný 
rámec revitalizace domu. Soutěž, 
která by ocenila ty, jež se starají 
o předzahrádky, jsme jako opozice 
navrhovali již v roce 2012. Podobné 
soutěže jsou běžné v mnoha měs-
tech a vesnicích České republiky, 

ale tehdejší zastupitelstvo takový 
návrh nepodpořilo. Doplňuji, že v té 
době byla předzahrádka v Jaselské 
bez květin. 
Vzhledem k tomu, že zastupitel (!) 
Marek Dostál na posledním zastupi-
telstvu veřejně podsouval informaci 
o autorství předzahrádky jakési mé 
„tetě Horké z Brna“, musím veřejně 
konstatovat, že v Brně nemám příbuz-
né. Jedná se o pouhou shodu mého 
jména a jména brněnské zahradní 
architektky, autorky zahradnické-
ho návrhu. Očekávám, že svá slova 
vezme pan zastupitel zpět. Já ani 

ona jsme ze žádných ocenění nijak 
neprofitovali. 
A čokoládová tečka na závěr? Potřeba 
jednotného vizuálního stylu je v do-
kumentech města zmiňována od roku 
2009, soutěž pak připravována 
od roku 2011. Pan Dostál však ani 
neotevře propracované podmínky 
soutěže, aby se seznámil s osobnost-
mi českého grafického designu, kte-
ré budou soutěž porotovat. Je třeba 
dalšího komentáře?
 

Jan Horký,  
Společně pro přerov
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Mé zamyšlení se týká některých sou-
těží vyhlášených přerovskou radni-
cí. Udělejme si jejich malý přehled, 
podklady najdeme na stránkách měs-
ta. V článku Přerovská stavba roku 
2014 se píše: „Odbornou porotu bude 
zajímat architektonická a výtvarná 
úroveň i řemeslný detail provedení,“ 
řekl Jan Horký. Zapamatujme si toto 
jméno. Jdeme dál – článek s názvem: 
Výsledky soutěže Přerovská stavba 
roku 2014, kategorie rekonstrukce 
– bytový dům, Jaselská 1, odměna 

40 tisíc korun, autor návrhu Ing. arch. 
Jan Horký. Dále čteme: Porota roz-
hodla v souladu s článkem 5 soutěž-
ních podmínek – změnit rozdělení cen 
a udělit 2. místo, spojené s odměnou 
20 tisíc korun, objektu Husova 16, 
autor návrhu Ing. arch. Jan Horký. To 
ještě není vše. V článku Předzahrádka 
roku 2015 se dočteme: „Je zcela nová 
(tato soutěž) a jejím cílem je podpo-
řit zájem lidí o zkrášlení veřejného 
prostoru…podmínkou účasti přitom 
není vlastnictví pozemku,“ řekl rad-

ní Jan Horký. Zase není důležité, co 
řekl, ale kdo to řekl. Jen ještě poznám-
ka – první místo získá 8 tisíc korun. 
Tak se pojďme podívat na výsledky. 
V Přerovských listech z října se píše, 
že největší úspěch sklidila předza-
hrádka bytového domu v Jaselské 1. 
Jéje, zase Jaselská 1, architektonický 
návrh a projekt revitalizace Ing. arch. 
Jan Horký. Suma sumárum: Vyhlásím 
soutěž i podmínky, sice nejsem v po-
rotě, ale stejně ji vyhraji. Jsem vlastně 
takový Usain Bolt mezi dětmi. Když 
budu chtít, vyhraji, když budu chtít 
někoho pustit před sebe, tak to udělám. 

Ale to bude možná až v příští soutě-
ži a ta už se rýsuje: Přerov bude mít 
jednotný vizuální styl. „Zvolili jsme 
formu soutěže… porota pak doporučí 
radě města vítězné pořadí.“ Tak kdo-
pak nám to řekl? Radní Horký. No 
vida. Vítěz obdrží 100 tisíc korun a vý-
sledky budou známy v březnu. Takže 
teď budeme trnout, zda nás Usain Bolt 
nechá v tomto závodě vyhrát, jako ne-
chal vyhrát malé děti na Čokoládové 
tretře v Ostravě. Dovolte mi zvolat: 
Sláva vítězům a obrovská ČEST 
PORAŽENÝM. 

Marek DoStál, oDS

V Přerově rádi soutěžíme

Podle sebe soudím tebe?

 

Studijní obory  
pro školní rok 2016/2017
Obchodní akademie
•  obor OA – Firemní management
•  obor OA – Manažer informačních technologií

Ekonomické lyceum
•  obor EL – Zahraniční obchod

Od 11/2015 přípravné kurzy na maturitní 
zkoušku z AJ a MAT

Společné kameny česko-polských 
dějin a kulturního bohatství
Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání 
v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy v roce 2015 – č.j. MSMT-26817/2014

Realizace projektu 
1. 4. 2015–18. 12. 2015

V rámci projektu žáci navštívili Terezín, Lidice, 
Osvětim a Krakov. 

Obchodní akademie a Jazyková škola, s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Vás zve na 

Den otevřených dveří
8. prosince 2015

od 10.00 do 17.00 hodin

Oslavy 115. výročí založení školy

Program

10.00–13.00 hodin
Talentová soutěž pro žáky ZŠ v psaní na klávesnici

Exhibice Heleny Zaviačičové, devítinásobné mistryně světa v psaní 
na elektronické klávesnici

13.00–17.00 hodin
Slavnostní zahájení oslav 115. výročí založení školy

Prohlídka školy • Informace o studiu a přijímacím řízení • Bulletin • 
Prezentace výuky • Fotogalerie historického vývoje školy • Veletrh 
• Prezentace projektů • Exhibice Heleny Zaviačičové • Soutěže • 

Kulturní vystoupení • Občerstvení • Tombola

Těšíme se na Vás OBchODní akaDemie 
PřerOV

115 let
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O čestné hroby významných Přerovanů se postará město

Inzerce A141015492

V seznamu čestných hrobů jsou jmé-
na umělců, sportovců, lékařů, pro-
fesorů, historiků či politiků. Jejich 

jména už schválili radní a do kon-
ce roku se budou soupisem zabývat 
i zastupitelé, kteří jej budou schva-

lovat. „Město nad těmito hroby pře-
vezme péči v případě, že s tím bude 
souhlasit rodina,“ upřesnil primátor 
města Vladimír Puchalský. Bude se 
jednat hlavně o ta místa posledního 
odpočinku osobností, jejichž příbuzní 
už v Přerově nežijí, nebo již nejsou 
žádní pozůstalí, kteří by se o hroby 
důstojně starali.
„Do  seznamu  jsme  zařadili  na-
příklad  komeniologa  Františka 
Slaměníka,  gymnaziálního pro-
fesora Ferdinanda Vaňka či léka-
ře Františka Skácelíka. Označena 
bude i Psotova hrobka, v níž odpočí-
vá významný přerovský rod Psotů – 
lékárník Hynek, profesor Jaroslav 
a šéf brněnského baletu Ivo Váňa. 
Je to místo, kde byl pohřben i sta-
rosta Přerova František Kramář,“ 
uvedl radní Rudolf Neuls. 
Cedulka „čestný hrob“ bude napří-
klad i u prvního ředitele přerovského 
gymnázia Jakuba Škody, jehož jméno 
nese škola ve svém názvu. „Označeny 

budou i hroby přerovských staros-
tů. Vyzdviženi budou také umělci – 
například básnířka Jiřina Hauková, 
malíři Marcel Krasický a Augustin 
Mervart, spisovatelka Amálie Vrbová, 
píšící pod pseudonymem Jiří Sumín 
či sochař Josef Baják,“ doplnila ve-
doucí Kanceláře primátora Daniela 
Novotná. 
Na seznamu navržených čestných 
hrobů jsou také jména přemoži-
tele kanálu La Manche Františka 
Venclovského, mistra světa ve hře 
na foukací harmoniku Lubomíra 
Plevy, majitele firmy Kazeto Karla 
Zejdy nebo oblíbeného zpěváka 
Pavla Nováka. Technické služby, 
které mají městský hřbitov ve své 
správě, se  také starají o válečné 
hroby. Náklady na údržbu vytipo-
vaných hrobů se budou pohybovat 
kolem 200 tisíc korun, radní na vy-
členění těchto prostředků už pama-
tují v rozpočtu města na příští rok. 
  (ILO)

Návštěvníky hřbitova, kteří se budou chtít podívat na místa posledního odpočinku významných přerovských 
osobností, od příštího roku navede informační systém. Město Přerov také převezme péči o 31 vytipovaných hro-
bů osobností, které se zapsaly do dějin Přerova. 

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: hodiny se nacházejí na majáku v parčíku v Bezručově 
ulici, na místě bývalé plovárny. Výherci z minulého čísla jsou: Bohumil Janiš, Miloš Fait 
a Emil Papežík.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází tato so-
cha a koho ztvárňuje? Co můžete vyhrát:

Na tři čtenáře, kteří správně 
odpovědí, čeká bioemulze Veno-
ceutical. Tento přípravek sestává 
z koncentrovaných směsí extraktů 
rostlin arniky, cypřišových šišek, 
kokoříku mnohokvětého, jírovce 
maďalu, vody a glykolu. Venoceu-
tical zvyšuje kožní průtok krve 
v žilách a přispívá ke zlepšení sta-
vu symptomu „těžkých nohou“. 
Zároveň zlepšuje stav pokožky 
nohou, a to esteticky i funkčně.

Cedulkou čestný hrob bude označena i Psotova hrobka, kde jsou pohřbeni šéf br-

něnského baletu Ivo Váňa Psota, profesor Jaroslav Psota a také starosta František 

Kramář.   Foto: Ingrid Lounová 



09aktuálně z přerova
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SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ AKCE
Na Den válečných veteránů se ve středu 11. listopadu u pomníku Františka Rasche 
na stejnojmenném náměstí uskuteční v symbolickém čase v 11.11 hodin vzpomín-
kové setkání.

Den boje za svobodu a demokracii 
si v úterý 17. listopadu v 17 hodin 
Přerované připomenou na vzpomín-
kovém shromáždění u pamětní desky 
T. G. Masaryka na stejnojmenném 
náměstí. Zapálenými svíčkami pak 
mohou lidé uctít hned dvě dějinné 
události. První, starší, z roku 1939, 
kdy po pohřbu studenta Jana Opletala 

nacisté uzavřeli české vysoké školy 
a popravili devět studentů pražských 
vysokých škol. Druhá událost se váže 
k listopadovým událostem o padesát 
let později, kdy v roce 1989 byly ná-
silně potlačeny studentské protesty 
na Národní třídě v Praze. A právě tyto 
události spustily v Česku sametovou 
revoluci.  (RED) 

Foto: Ingrid Lounová

Sváteční den si lidé připomínají 
zapálenými svíčkami

Učitelé i rodiče budou diskutovat, 
jak nejlépe zařadit znevýhodněné 
děti do kolektivu běžné třídy
Učitelé, rodiče i veřejnost, která se zajímá o zařa-
zování zdravotně, sociálně i jinak znevýhodněných 
žáků do běžných škol, by si neměli nechat ujít disku-
si na téma Krok za krokem k inkluzivnímu vzdělává-
ní na základních školách v Přerově. Diskuse se usku-
teční v pondělí 9. listopadu v 16 hodin ve velkém sále 
Městského domu. 
Svou účast přislíbili odborníci, 
kteří se tématem inkluze v základ-
ních školách dlouhodobě zabývají 
a mají v této oblasti bohaté zkuše-
nosti. „Diskusi povede pedagožka 
Olga Kusá z Ligy lidských práv, jež 
se zabývá projektem Férová škola. 
Mezi pozvanými hosty budou také 
náměstek z Ministerstva školství 
Jaroslav Fidrmuc, zástupce České 
školní inspekce a Jan Michalík 
z Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci,” uvedla část 
hostů Ivana Vašinová z občanského 
sdružení Pavučinka, které akci spo-
lu s městem Přerovem a Ligou lid-
ských práv pořádá. Podělit se o své 
zkušenosti přijede i ředitel inklu-

zivní základní školy v Praze Martin 
Ševčík a Mariana Koutská z organi-
zace Člověk v tísni.
Od příštího školního roku totiž za-
čne platit nová vyhláška Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, kte-
rá prosazuje inkluzi zdravotně, soci-
álně i jinak znevýhodněných žáků. 
„Jejím cílem je, aby děti byly vzdělá-
vané tam, kde to je v jejich nejlepším 
zájmu,” vysvětlila Ivana Grigárková, 
členka výboru pro školství a sport. 
Novela školského zákona garantuje 
právo dítěte na podpůrná opatření, 
která mu mají pomoci při překoná-
vání jeho znevýhodnění. Vyhláška 
zároveň pamatuje i na vzdělávání 
mimořádně nadaných žáků.  (RED)

Poslední listopadový den se 
v Městském domě uskuteční Setkání 
s podnikateli. Na neformální setká-
ní mohou v pondělí 30. listopadu 
v 16 hodin přijít i občané, kteří se za-
jímají o dění ve městě a témata spoje-
ná s dopravou. „Vedoucí odboru kon-
cepce a strategického rozvoje Pavel 

Gala shrne otázky dopravy – průpi-
chu i dálnice. Oslovili jsme také pět 
největších zaměstnavatelů z Přerova, 
aby se zde prezentovali,“ nastínila 
program tisková mluvčí přerovského 
magistrátu Lenka Chalupová. Prostor 
k otázkám dostanou i lidé přítomní 
v sále.  (RED) 

Na setkání s podnikateli se veřejnosti 
představí největší zaměstnavatelé
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Čechokanaďan se po 70 letech vrátil do své školy v Přerově

V  kanadském  Vancouveru  žije 
Leopold Hübner, rodák z Rokytnice, 
už 63 let. Své české kořeny však 
v žádném případě nezapře. Stále 
mluví perfektní  češtinou a  zcela 
přirozeně přechází k hanáckému di
alektu. „Na obchodní akademii jsem 
nastoupil v roce 1941. Mým vzorem 
se tehdy stal třídní učitel, profesor 
Malina, který nás učil zeměpis, dě
jepis, právo a národní hospodářství. 
Právě on mě ovlivnil natolik, že jsem 
se i já stal učitelem,“ zavzpomínal 
Leopold Hübner.

NuceNé Práce a Pobyt 
v koNceNtráku 
V roce 1944, když byly v Česko
slovensku zavřeny všechny vysoké 
a střední školy, museli tehdejší stu
denti i učitelé obchodní akademie 
nastoupit na nucené práce. Leopoldu 
Hübnerovi bylo 18 roků a nedlouho 
poté si kvůli jeho židovskému půvo
du pro něj přišlo gestapo. „Maminka 
byla Židovka a já jsem si musel oka
mžitě sbalit kufr a odvezli mě do kon
centráku,“ vylíčil strastiplné obdo
bí, které pro něj naštěstí skončilo 
shledáním s rodinou. Po válce se 
vrátil ke studiu Obchodní akademie 
v Přerově a po maturitě začal studo
vat vysokou obchodní školu v Praze. 
V té době se mu poštěstilo vycesto
vat na výměnný studentský pobyt 
do Dánska. Později během studia 
v Praze se mu tato příležitost nabídla 
znovu. „Po roce 1948 jsem se chtěl 
dostat za hranice a v Dánsku jsem už 
měl své přátele. Když se mi znovu 
naskytla možnost výměnného poby
tu, přihlásil jsem se. Brali jen dvacet 
studentů a nás se přihlásilo několik 
tisíc,“ vyprávěl o době před více než 
sedmdesáti lety Leopold Hübner. 
Přednost tehdy měli členové KSČ. 
„Já jsem ale byl osvobozený politický 
vězeň, uměl jsem dánsky a měl jsem 
doporučení od dánského atašé. Měl 
jsem štěstí a vybrali mě,“ vzpomněl 
Hübner. V Dánsku pokračoval ve stu

Pamětním listem 70 let od maturity se od září pyšní 89letý Leopold Hübner z Vancouveru. Na svou střední ško-
lu Obchodní akademii v Přerově, která pozitivně ovlivnila jeho život, nezapomněl a rád se do Přerova vrací, i když 
jeho domov je vzdálen tisíce kilometrů od Přerova. Hovorný čilý pán, který plynule hovoří třemi jazyky, rád vzpo-
míná na léta prožitá ve své vlasti, i když jsou spojená s válečnými útrapami. Po nástupu komunismu se rozho-
dl pro odchod do Dánska a o pár let později do Kanady. Letos v září si z rukou ředitelky školy Hany Štěpanovské 
osobně převzal pamětní list a na oplátku svým průvodcům, studentům a pedagogům Obchodní akademie 
v Přerově, věnoval symbol své země – masku indiána.

diu dánštiny, každý měsíc musel žá
dat o povolení k pobytu, pracovní 
povolení tehdy neměl. Navíc se tam 
zamiloval do dánské dívky Agnet. 
„Pro mě to byla láska na první po
hled, brzy jsem se chtěl ženit. Ale bez 
pracovního povolení bych se nemohl 
postarat o rodinu. Rozhodl jsem se 
proto, že odletím do Kanady,“ zmínil 
své zásadní rozhodnutí. Hodně mu 
pomohla jeho profesorka dánštiny, 
stará paní, které coby student pomá
hal s domácími pracemi.

ZaČátky v kaNadě byly 
krušNé
Profesorka vyučovala i amerického 
konzula a požádala ho o pomoc pro 
Leopolda. „Našli mi místo na lodi, 
jízdenka se měla platit šest týdnů před 
odjezdem. Prodal jsem, co se dalo, 
i šaty, ale stále mi chyběly peníze 
na lodní lístek. Ředitel lodní spo
lečnosti mi jej doplatil s tím, že až 
se vrátím z Kanady, tak mu přivezu 
půl kila kávy,“ vzpomněl dávnou his
torku, která se odehrála v roce 1951. 
Když se ocitl v Kanadě, nikoho tam 

neznal, ani jeho angličtina nebyla 
zrovna nejlepší. Po několika dnech 
přijel do Vancouveru a šel se přihlásit 
na imigrační úřad. Zprvu se živil vy
kládáním vagonů a pramic. Jednoho 
dne si před nádražím všiml české tat
rovky. „Když jsem si ji tak prohlížel, 
zeptal se mě mladík od toho vozu, 
jestli se mi to auto líbí. Já jsem od
pověděl, že jsem ze stejné země jako 
to auto. On dodal, že je z Dánska, 
tak jsem na něj začal mluvit dán
sky,“ vyprávěl. Šťastná náhoda tak 
Leopolda Hübnera přivedla do jedné 
dánské rodiny, kde mu pomohli najít 
práci. „S tou rodinou jsem se spřáte
lil a o několik let později se tito lidé 
stali pro mé děti tetou a strýcem,“ 
vzpomněl. Zprvu se živil jako umývač 
nádobí v hotelu a později byl pomoc
ným číšníkem. Za rok se znovu vrátil 
do Dánska, aby se tam oženil se svou 
vyvolenou Agnet. „Se dvěma kily 
kávy jsem se zastavil také u ředitele 
lodní společnosti. Byl udivený, mys
lel si, že už mě nikdy neuvidí. Svolal 
všechny zaměstnance, aby jim naši 
historku vylíčil.“ 

Spolu s manželkou se vrátil zno
vu do Kanady a tam také dokončil 
vysokou školu a stal se z něj uči
tel. „Učil jsem na dalekém severu 
Kanady, byly tam větší peníze a chtěli 
jsme si co nejdříve vydělat na své 
bydlení. Narodily se nám dvě děti – 
dcera a syn. Manželka mě provázela 
celým mým životem, ale před něko
lika lety zemřela,“ zmínil Leopold 
Hübner. Za svůj domov považuje 
Kanadu – město Vancouver, tam stále 
žije a bydlí tam i jeho děti. 
Před sedmi lety při návštěvě vlasti se 
se svými spolužáky zastavil ve své 
bývalé škole. „Pánové za mnou při
šli s velkou kyticí a se zájmem si 
prošli celou školu. Od té doby trvá 
naše přátelství. Leopoldovi posíláme 
almanachy naší školy a on na dál
ku sleduje vše nové, co se u nás 
děje,“ dodala ředitelka školy Hana 
Štěpanovská. Letos Obchodní aka
demie oslaví 115. výročí od svého 
založení a 8. prosince na den ote
vřených dveří se do školy sjedou 
abiturienti z různých koutů Česka 
a možná i ze zahraničí.   (ILO)

Leopold Hübner studoval Obchodní akademii v Přerově, po 70 letech si se zájmem znovu prošel celou školu.

 Foto: Ingrid Lounová
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Vychází pátá kniha Lenky Chalupové
Na knižních pultech se začátkem lis-
topadu objeví další kniha přerovské 
autorky Lenky Chalupové. Po úspěš-
ném loňském románu Pomněnkové 
matky přichází s novinkou Ledové 
střepy, mrazivým příběhem o vášni 
a trestu. „Ledové střepy jsem pů-
vodně začala psát před deseti lety, 
pak jsem téma opustila a letos jsem 
se k němu zase vrátila. V září jsem 
dopsanou knihu předala vydavateli,“ 
informovala o své v pořadí už páté 
knize Lenka Chalupová. Hlavním 
hrdinou psychologického románu 
je tentokrát muž – novinář Jáchym 
Wollner. „Jedna linie románu se ode-
hrává v psychiatrické léčebně, kam 
se hlavní hrdina dostal poté, co si 
odseděl trest za vraždu. Navštěvuje 
ho tam kolegyně z branže, která má 
ambice napsat knihu o člověku, který 
selhal. Jeho banální nevěra totiž ne-
zůstala bez následků,“ nastiňuje děj 
románu autorka. Druhá dějová linie 
je vzpomínková, kdy Jáchym Wollner 
vypráví o svém životě. „Novinářka 
přicházející s naivní představou o na-

psání knihy, nakonec narazí na udá-
losti, jež se jí osobně dotýkají a které 
ji srazí na kolena,“ prozrazuje část 
zápletky Chalupová. A kde se hlav-
ní děj románu odehrává? Tentokrát 
autorka nezůstala ve svém rodném 
městě, ale příběh přenesla do neda-
lekého Tovačova a část do Severní 
Karolíny. „Tovačov jsem si vybra-
la proto, že ho mám ráda. Jezdíme 
tam s rodinou pravidelně na výlety. 
Když jsem knihu psala, tak jsme si 
městečko prošli podrobněji, abych 
lépe nasála tu atmosféru místa. Zašli 
jsme do kostela, na hřbitov, ke škole, 
podívali jsme se do židovské čás-
ti… A tam všude se děj odehrává,“ 
přiblížila Chalupová. Bližší infor-
mace a hlavně překvapivé rozuzle-
ní děje čtenář načerpá na 250 strán-
kách Ledových střepů. Křest knihy 
se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 
v 19 hodin v Base Campu a bude 
součástí koncertu přerovské kape-
ly Mothers Follow Chairs, jež bude 
kmotrem knihy. Místa je třeba si ob-
jednat předem.   (ILO)

Inzerce A151007393

Ledové střepy, tak zní název nejnovějšího románu z pera Lenky Chalupové.

 Foto: Ingrid Lounová

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 SW 1.6 HDI ACtIVE
rok výroby: 2010
stav tachometru: 66 500 km

Citroën C4 Picasso 1.6 HDI SElECtION
rok výroby: 2014
stav tachometru: 21 888 km

Peugeot 5008 2.0 HDI ACtIVE Automat
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Chevrolet Captiva 2.0D lS 2X4
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stav tachometru: 82 700 km

179.000 Kč vč. DPH

489.000 Kč vč. DPH

299.000 Kč vč. DPH

598.401 Kč vč. DPH

309.000 Kč vč. DPH

239.000 Kč vč. DPH
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Jak dlouho se hraje v Přerově flor-
bal? 
Počátky florbalu v Přerově saha-
jí do roku 2002, kdy klub působil 
pod názvem FBC Sokol Přerov. 
Mužskému týmu se postupně poda-
řilo během pěti let pod vedením již 
zesnulé ikony přerovského florba-
lu Pavla Vrby postoupit až do třetí 
nejvyšší soutěže. V roce 2010 pak 
došlo k velkému průlomu florbalu 
v Přerově, když se spojily všech-
ny florbalové spolky pod jeden ná-
zev – FBC Spartak Přerov. Dá se 
říct, že od tohoto roku se pomalu 
začala rozvíjet i mládežnická flor-
balová líheň.

Kolik máte aktivních hráčů a v ja-
kých kategoriích? 
Máme okolo 220 členů, z čehož tři 
čtvrtiny tvoří právě děti. Dále máme 
70 dětí, které navštěvují florbalové 
kroužky v ZŠ Želatovská, Kopaniny 
a Předmostí. Do letošní sezony jsme 
přihlásili rekordních patnáct týmů. 
Podařilo se nám přihlásit kompletní 
mužskou mládežnickou strukturu 
od přípravky až po juniory. Převážně 
o kategorii přípravky byl letos extrém-
ní zájem a momentálně čítá 35 dětí 
ve dvou týmech. Druhou část naší 
struktury tvoří dívky. Sezonu jsme 
odstartovali se čtyřmi kategoriemi, 
a to od starších žaček až po ženy.

Kterých největších úspěchů přerov-
ského florbalu si nejvíce ceníte?
Úspěchů má náš klub mnoho, ať už 
jsou to jednotlivé postupy do vyš-

ších lig, či postupy mužského týmu 
do čtvrtfinálové skupiny Poháru, 
kde jsme narazili dva roky po sobě 
na extraligového mistra z Vítkovic. 
Z pozice šéftrenéra je však pro mě 
důležitá mládež a já si nejvíc cením 
toho, že máme kompletní mládež-
nickou strukturu u chlapců. Za dal-
ší úspěch taktéž považuji, že máme 
ve Spartaku u každé kategorie licen-
cované trenéry. 

Podařilo se vám angažovat bývalé-
ho trenéra extraligového týmu žen 
Olomouce Pavla Hausnera. Jaká 
bude jeho role ve Spartaku a co 
od něj vedení klubu očekává?
Angažování Pavla Hausnera byl pro 
mě osobně jeden z největších kroků 
Spartaku přes léto. Pro letošní sezonu 
se bude pohybovat jako hlavní tre-
nér u kategorie dorostenců a juniorů 
a jelikož má velký přehled v herních 
systémech, tak očekávám, že naše 
mládež vyroste myšlenkově i prak-
ticky v této oblasti. 

Jaké jsou cíle a předsevzetí pro tuto 
sezonu?
Mužský tým chceme omladit, takže 
cílem bude zapasování juniorů do se-
stavy mužů. U mládeže bych jmeno-
val jiné cíle. Jelikož se nám společně 
s Mohelnicí podařilo jako jediným 
klubům z Olomouckého kraje získat 
dotaci na téměř 180 tisíc na šéftrené-
ra, získali jsme mnoho výhod. I když 
jsou trenéři pod mým dohledem, tak 
je jejich práce konzultována ještě 
s metodikem florbalové unie a šéftre-
nérem extraligového klubu Bulldogs 

Zájem o florbal roste, v Přerově ho hrají i dívky a ženy
Dá se hrát v létě i v zimě, v hale i venku a jeho popularita roste. Řeč je o florbalu. O tomto oblíbeném sportu 
jsme si povídali s Pavlem Cehem, šéftrenérem mládeže FBC Spartak Přerov, který má v Přerově největší členskou 
základnu. 

Florbalová škola Teiwaz
Kromě Spartaku se florbalu v Přerově 

věnuje Florbalová škola Teiwaz, která 

zahájila činnost v roce 2010. Do li-

gových soutěží jsou pro tuto sezo-

nu přihlášeny dva týmy přípravky – 

Draci a Vikingové, družstvo elévů, 

elévek a mladších žáků. Celkem má 

Teiwaz 300 členů ve 20 družstvech 

a v 17 kroužcích v základních ško-

lách v Přerově, Lipníku nad Bečvou, 

Hranicích a Drahotuších.

Šéftrenér Pavel Ceh

Inzerce A151011905

Brno Rostislavem Kohútem. Tím si 
klademe za cíl zdokonalování trené-

rů a celkově tréninkového procesu 
u mládežnických kategorií.  (FAL)

Florbal má v Přerově solidní základnu. Trenér elévů Daniel Šmehlík se svým týmem 

na turnaji v Hranicích. Foto: Tomáš Pavliš



Výstava sbírky Hlouškových pohlednic v Muzeu Komenského nabízí snímky starého Přerova. Foto: Jitka Hanáková
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Výstavě Jiří Hloušek – Přerov na sta-
rých pohlednicích v galerii zámku vé-
vodí obří historická pohlednice, která 
zobrazuje Přerov, jak by mohl vypa-
dat v budoucnosti. Nechybějí na ní 
reálie – Městský dům a kostel svaté-
ho Vavřince, navíc tu jsou tramvaje, 
lanovka nebo monumentální stavba 
radnice, která vzdáleně připomíná 
Národní divadlo. I tento artefakt je 
vlastně zvětšeninou jedné z pohled-
nic z Hlouškovy sbírky. Samotnému 
sběrateli, od jehož úmrtí uplynulo pět 
let, je věnována část výstavy v ma-
lém sále pod věží. „Zvažovali jsme 
různé možnosti, jak naložit s otco-
vou celoživotní sbírkou. Maminka 
i všichni sourozenci jsme se shodli, 
že chceme, aby sbírka zůstala za-
chovaná ve své celistvosti a spoje-
ná s otcovým jménem. Proto jsme ji 
nabídli Muzeu Komenského, kde je 
v dobrých rukách,“ zmínila Renata 
Rašťáková, dcera Josefa Hlouška. 
Výstavou muzejní pracovníci vzda-
li hold sběrateli k jeho nedožitým 
75. narozeninám. „Filokartii, jak se 
sběratelství pohlednic říká v odbor-
ných kruzích, zasvětil Jiří Hloušek 
celý svůj život. Coby přerovský ro-
dák se zaměřil právě na pohlednice 
Přerova. Kromě nich sbíral i odznaky, 
vlaječky a kapesní kalendáříky. Část 
těchto sbírek můžeme vidět na vý-
stavě,“ zmínila kurátorka výstavy 
Šárka Krákorová Pajůrková z Muzea 
Komenského. Pro tvůrce výstavy 
nebylo vůbec jednoduché vybrat ty 
nejzajímavější pohlednice z unikátní 
sbírky. Nejstarší pohlednice jsou da-
továny z konce 19. století, jednalo se 
o tak zvané dopisnice s dlouhou adre-
sou. To znamená, že jedna strana po-
hlednice je určena jen pro údaje pošty 
a druhá, s ilustrací, má malý prostor 
pro vzkaz adresátovi. Nejnovější 
pohlednice jsou z roku 2010. „Při 
plánování výstavy jsme uvažovali, 
jak Hlouškovu sbírku pohlednic ve-
řejnosti představíme. Rozhodli jsme 
se pro „procházku městem“, takže 
návštěvník vidí na jednotlivých pane-
lech například pohlednice z Horního 
náměstí, Dolního náměstí, dnes ná-

městí T. G. Masaryka, na dalším te-
matickém panelu si může prohléd-
nout pohlednice z různých podob 
Tyršova mostu, na jiném panelu jsou 
zase k vidění třeba dobové pohled-
nice z parku Michalova,“ nastínila 
Šárka Krákorová Pajůrková. 
Nejvíce pravděpodobně zaujmou 
veřejnost ty záběry, na nichž jsou 
k vidění už neexistující stavby, které 
známe jen z vyprávění našich babi-
ček a dědů. „Za zmínku stojí třeba 
Šilhavého pivovar, který se nacházel 
na pravém břehu řeky Bečvy poblíž 
současného Strojaře. Velmi populární 
byla v minulosti i přerovská plovár-
na, kterou dnes připomíná parčík 
v Bezručově ulici. Jedinečné jsou 
pohledy na Škodovu ulici s hote-
ly nebo na Kokorovu továrnu, kte-
rá dávala práci mnoha Přerovanům 
a stávala na místě současného auto-
busového nádraží,“ zmínila kurátor-
ka výstavy.
Zavzpomínat na uličky starého 
Přerova si mohou dříve narození, 
ale i mladá generace, která se z do-
bových snímků leccos dozví o histo-
rii svého města. Výstava je k vidění 
ve dvou sálech přerovského zámku 
až do 28. února.  (ILO)

Z výstavy pohlednic dýchá nostalgie starých časů
Osm stovek pohlednic s tematikou Přerova si mohou zájemci prohlédnout hned ve dvou sálech přerovského zám-
ku. Jedinečnou sbírku získalo Muzeum Komenského v Přerově loni z pozůstalosti přerovského sběratele Jiřího 
Hlouška. I když sbírka čítá 4300 kusů pohlednic, výstava nabízí pouhý průřez sběratelskou tvorbou od těch nej-
starších snímků Přerova z roku 1895 až do roku 2010. Návštěvník tak díky pohlednicím může nahlédnout do ulic 
i zákoutí města, která známe už jen z historie.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
4. 11. Bystřice p. H.–Císařská cesta–
Chvalčov–Bystřice p. H., 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Poláková
7. 11. Hanušovice–sv. Anna–Prame-
ny–Velké Losiny–Rapotín, 16 km, vlak 
6 hod., vede Punčochářová
11. 11. Mladějovice–Řídeč–Chabičo-
v–Šternberk, 12 km, vlak 7.04 hod., 
vede Punčochářová 
18. 11. Tovačov–Věrovany–Citov–Bro-
dek, 10 km, bus 8.25 hod., vede Va-
culík      
21. 11. Libina–Brníčko–Postřelmov, 
16 km, vlak 7.04 hod., vede Wnuk
25. 11. Grygov–Přestavlky–Hradisko–
Velký Týnec–Grygov, 14 km, vlak 8.04 
hod., vede Bartošík
28. 11. Uherský Ostroh–Ostrožská Lho-
ta–sv. Antonínek–Blatnice p. sv. Ant., 
15 km, vlak 7.24 hod., vede Bartošík

MUzEUM KoMEnSKéHo

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

STÁLé EXPozICE:
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže.

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.

aKCE:
11. 11. Den s vlčími máky – program 
ke dni válečných veteránů. V 11.11 hod. 
zahájení dne pietním aktem s čestnou 
stráží vojáků AČR, Policie ČR a pří-
znivců vojenské historie v dobových 
uniformách. Součástí aktu bude vy-
střelení čestné salvy, troubení večerky 
a státní hymna, v 16–18.30 hod. prezen-
tace dobových uniforem a historických 
zbraní v prostorách zámku. Den završí 
v 19 hod. komorní koncert Stupkova 
kvarteta ve Slavnostní zámecké síni 
přerovského zámku.
17. 11. Státní svátek. Vstup do stálých 
expozic s průvodcem zdarma v 9.30, 
11.00, 13.30 a 15 hod.
26. 11. Hrady a zámky rakouského Po-
dyjí. Přednáška Lubomíra Vyňuchala. 
Od 17 hod. v Korvínském domě.
29. 11. Vernisáž výstavy Vánoce na zám-
ku. Velký výstavní sál přerovského zám-
ku od 17.45 hod.

oRnIToLoGICKÁ STanICE 
Otevírací doba
Po–Pá: 8–16 hod. 
Jindy po domluvě.

STÁLé EXPozICE:  
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

VÝSTaVy:
do 30. 1. 2016 Čápi 2014. Putovní výsta-
va fotografií čápů objektivem amatérů 
i profesionálů zapojených do soutěže 
pořádané Českou společností ornito-
logickou v roce 2014, kdy byli čápi 
vyhlášeni Ptákem roku. Malý výstavní 
sál ORNIS. 

aKCE:
17. 11. Státní svátek – volný vstup
19. 11. Výroba ptačích krmítek. Výroba 
krmítka pro ptáky, pohádka pro děti, 
informace o přikrmování ptáků v zimě. 

Je třeba se objednat do 16. 11. na tel. 
581 219 910. Od 16.30 hod. v budově 
ORNIS.

EKoPoRadna
Poskytování informací z oblasti život-
ního prostředí 
Po–Pá: 8–16 hod. 
MyKoLoGICKÁ PoRadna 
Po–Pá: 8–16 hod. 

HRad HELFŠTÝn
Otevírací doba v měsíci listopadu:
So–Ne: 9–16 hodin

odBoR VySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
3. 11. Schůze, Restaurace Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
4. 11. Bystřice p. H.–Císařská cesta–
Chvalčov–Bystřice p. H., 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Poláková
7. 11. Hanušovice–sv. Anna–Prame-
ny–Velké Losiny–Rapotín, 16 km, vlak 
6 hod., vede Punčochářová
11. 11. Mladějovice–Řídeč–Chabi- 
čov–Šternberk, 12 km, vlak 7.04 hod., 
vede Punčochářová 
18. 11. Tovačov–Věrovany–Citov–Bro-
dek, 10 km, bus 8.25 hod., vede Va-
culík
21. 11. Libina–Brníčko–Postřelmov, 
16 km, vlak 7.04 hod., vede Wnuk
25. 11. Grygov–Přestavlky–Hradis-
ko–Velký Týnec–Grygov, 14 km, vlak 
8.04 hod., vede Bartošík
28. 11. Uherský Ostroh–Ostrožská Lho-
ta–sv. Antonínek–Blatnice p. sv. Ant., 
15 km, vlak 7.24 hod., vede Bartošík

MĚSTSKÝ dŮM, KRaToCHVÍLoVa 1

3. 11. The Backwards Beatles revival 
z Košic, úctyhodných 20 let úspěšného 
působení na hudební scéně oslaví ka-
pela velkolepou hudebně-vizuální show  
BEATLES LEGENDS, která mapuje 
celé období tvorby legendárních Bea-
tles, v 19.30 hod. 

6. 11. Taneční kurz P1 a P2 od 17.30 
a od 20 hod., následuje 13., 20. 
a 27. 11. 
7. 11. Slavnostní koncert ZUŠ Přerov 
ke 100. výročí, v první části vystoupí 
bývalí absolventi, ve druhé současní 
žáci a orchestry, v 17 hod. 
8. 11. Nedělní párty při dechovce se Zá-
horskou kapelou, 13.30–17.30 hod.
10. 11. Greenhorns Retro Tour 2015, 
koncert k 50. výročí založení kapely, 
které se nástrojovým obsazením a vý-
běrem písní vrací do legendárních let 
hitů patřících do zlatého fondu české 
country, od 19.30 hod.
12. 11. Nosáčkovo dobrodružství – Pi-
nókio, Hravé divadlo Brno, pro děti 
z MŠ a I. stupně ZŠ., v 8.30 a 10 hod.

14. 11. Společenský večer zdravotně 
postižených – Alfa Handicap, tradiční 

MĚSTSKÁ KnIHoVna

aKCE PRo doSPĚLé:
1.–30. 11. Velká listopadová internetová 
soutěž „Ženy spisovatelky, hrdinky, milen-
ky“, soutěžní otázky každý týden na www.
knihovnaprerov.cz 
3. 11. Berlín, přednáška z cyklu Kulturní 
památky evropských měst, přednáší Evžen 
Jecho, učebna MěK, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod. 
4. 11.–2. 12. Základy práce s MS Excel 
2013, počítačový kurz pro začátečníky, 
učebna MěK, každou středu od 16 do 18 
hod. 
5. 11. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do18 hod. 
5. a 12. 11. Dvě lekce kurzu Základy úprav 
digitální fotografie, učebna MěK v Přero-
vě, od 16 hod. 
6. 11.–4. 12. Základy ovládání PC pro 
pokročilé, počítačový kurz, učebna MěK, 
každý pátek od 9 do 11 hod. 
10. a 24. 11. Virtuální Univerzita třetího 
věku, videopřednášky na téma Život a dílo 
Michelangela Buonarroti, učebna MěK, 
od 10 do 12 a od 13 do 15 hod.
11. 11. Velká trojka Karibiku, cestopisná 
přednáška manželů Vackových, sál Agen-
tury pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod.
16. 11.–14. 12. MS Word 2013 pro pokro-
čilé, počítačový kurz, učebna MěK, každé 
pondělí od 16 do 18 hod.
19. 11. Používáme tablet II., přednáška Pav-
la Cimbálníka, učebna MěK, od 16 hod.
23. 11.–14. 12. Internet pro pokročilé, po-
čítačový kurz, učebna MěK, každé pondělí 
od 9 do 11 hod.
25. 11. USA a Havajské ostrovy, cestopisná 
beseda s rodinou Márových, sál Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod.
26. 11. Malá doba ledová, přednáška Petra 
Karla, učebna MěK, od 17 hod.
30. 11. Kulturní akademie knihovny 
na téma Olomoucký orloj, učebna MěK, 
od 13 hod.

aKCE PRo dĚTI:
3. 11. Tvořivá dílna – podzimní skřítek, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 14 hod.
5., 12., 19., 26. 11. Xbox, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14 hod.
5., 19. 11. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry, Xbox), půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.

setkání zdravotně postižených spoluob-
čanů z přerovského regionu ve velkém 
sále MD, 17–21 hod. 
15. 11. Hra vášní, převzaté představení 
Divadla Rokoko Praha, agentura HAR-
LEKÝN. Manželská krize v lehkém 
komediálním duchu. Hrají O. Vízner, 
D. Syslová, D. Batulková, M. Málková, 
O. Brousek, K. Pleyerová a S. Jachnic-
ká, v 19.30 hod.
22. 11. Nedělní párty při dechovce 
za doprovodu skupiny MINI, 13.30–
17.30 hod.
26. 11. Krasné svátky, koncert Pavla 
Nováka zaměřený na blížící se před-
vánoční čas, v 19.30 hod. 
Informace v předprodeji MIC TGM 8, 
tel. 581 587 711

7. 11. Horolezecké setkání v Bezucho-
vě, trasa: Pavlovice–Šišma–Bezuchov, 
ve 14 hod. vyhlášení výsledků běhu 
na Helfštýn (18 km), 16–20 hod. před-
nášky z expedic do hor, bus 11.05 hod. 
(další busy do Bezuchova 14.05, 17.20, 
19.35 hod.)
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MC SLUnÍČKo

2. 11. Zdravotní gramotnost – Vnitřní 
pohoda, v 10 hod.
4. 11. Výtvarné dílny – Ozdob si svůj 
květináč, v 18 hod.
9. 11. Zdravotní gramotnost – Zdravé 
prostředí, v 10 hod.
16. 11. Zdravotní gramotnost – Spolu-
tvorba zdravého prostoru, v 10 hod.
19. 11. Trpaslíková lucernička v Micha-
lově, v 16.30 hod.
19. 11. Beseda – dětská onemocnění, 
v 16.30 hod.

TJ SPaRTaK MSEM PřERoV

Rádi sportujete a baví vás nohejbal? 
Přijďte do haly TJ Spartak, kde od-
díl nohejbalu pořádá nábor žáků 
a mladšího dorostu ve věku 10–18 let. 
Bližší informace sdělí Pavel Janek,  
tel. 737 225 138

SETKÁnÍ RadIoaMaTéRŮ

7. 11. Setkání radioamatérů CB a vý-
početní techniky v obou sálech přerov-
ského pivovaru. Sály budou otevřeny 
od 8 do 12 hod. Součástí setkání bude 
i radioamatérská burza.

SoKoL PřERoV

15. 11. Klavírní koncert Barbory Dosta-
líkové Halouzkové, od 18 hod., v Mer-
vartově síni přerovského zámku. 

VE ŠTRúdLU na ŠTRúdLU

4. 11. Lampionový průvod Ve štrúdlu 
na štrúdl. Akci pořádá ZŠ J. A. Ko-
menského spolu s mateřskou školou. 
Zahájení je v 17 hod. na školním hřišti 
(vstup ze Sportovní ulice). Kromě pro-
gramu pro předškoláky i školáky bude 
k vidění výstavka vyřezávaných dýní, 
odvážní budou moci vyrazit na stezku 
odvahy. Nebude chybět ani ochutnávka 
štrúdlů a opékání špekáčků. V přípa-
dě velmi nepříznivého počasí se akce 
nekoná.

S LaMPIony za STRaŠIdLy 
KERaMIKa úJEzdEC

5. 11. Výroba vánočních ozdob, 
v 15.30 hod.
12. 11. Výroba přáníčka, v 15.30 hod.
19. 11. Glazování, v 15.30 hod.
21. 11. Vánoční výstava, od 14 hodin
26. 11. Výroba čertů, v 15.30 hod.

LoUTKoVé dIVadLo

6., 15., 22. a 29. 11. Strašidlo s kozou, 
začátky vždy ve 14 a 16 hod.

aKCE PRo SEnIoRy

12. 11. Setkání seniorů PSP v kavárně 
Bečva, začátek v 15 hod., akce trvá do 19 
hod. K tanci a poslechu hraje skupina 
Casablanca. Zváni jsou i nečlenové od-
borové organizace.

dIVadELnÍ PodzIM

10. 11. Manželské vraždění, uvádí Di-
vadlo Na Jezerce, účinkují: Jaroslav 
Dušek a Nataša Burger, režie: Jan Hře-
bejk. Představení se hraje v hotelu Jana 
v 19 hod. 

SETKÁVÁnÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a

PondĚLÍ
2. 11. Všechno začíná i končí u střeva – 
Olga Župková, v 10.15 hod.
2. 11. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
3. 11. Vycházka s trekingovými holemi: 
Troubky – prohlídka kostela. Autobus 
v 10.30 hod. z aut. nádraží.
9. 11. Imunita a klouby – Julie Havlí-
ková, 10.15 hod.
10. 11. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Újezdec. Sraz v 10.30 hod. u hřbi-
tova (hlavní vchod z ulice 9. května). 
Na závěr zastávka na svatomartinskou 
husu Na Jižní. Předpokládaný návrat 
ve 12.30 hod. Vycházka se koná jen 
za příznivého počasí.
11. 11. Kavárna pro seniory: Turecko – 
Věra Polidorová, v 16 hod.
16. 11. Udělej to pro sebe – přednáška 
o prevenci rakoviny u žen, přednáší 
Jana Čagánková, Mamma HELP cent-
rum, 10.15 hod.
23. 11. Rukodělná činnost: Adventní 
kalendář, 10.15 hod.
Od 23. 11. PC kurz pro začáteční-
ky, sedm lekcí vždy v pondělí od 13 
do 14.30 hod., centrum SONUS, Pa-
lackého 17. Cena kurzu je 450 Kč. Při-
hlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521
25. 11. Plavání, sraz u bazénu ve 14.50 
hod. Vstupné 52 Kč. 
30. 11. Advent: historie a současnost – 
Emilie Šmídová, v 10.15 hod.

zdRaVoTnÍ CVIČEnÍ S LEKToREM 
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 
hod.
InTERnET PRo SEnIoRy vždy v pon-
dělí od 9 do 13 hod.

dUHa KLUB dLažKa

14. RoČnÍK HUdBoSLoVEnÍ 2015
27. 10. Mňága a Žďorp, klub Teplo, 
ve 20 hod.
20. 11. Cestovatelský večírek, promí-
tání obrázků z ciziny, klub Dlažka, 
ve 20 hod.
21. 11. Jeden svět, promítání filmů z fes-
tivalu, klub Dlažka v 15 a v 17 hod.
21. 11. Maškarní diskotéka pro děti, 
mládež i rodiče s dětmi, klub Teplo, 
v 15.15 hod. 
21. 11. Lampionový průvod pro malé 
i velké, od přerovského majáku, 
v 15.45 hod. 
21. 11. Stolní hry pro malé i velké, klub 
Teplo, v 18.15 hod.
21. 11. Vladimír Merta + Hrubý + Fencl 
(+ kapela Hromosvod), folkrockový 
večer, klub Teplo, ve 20 hod. 
22. 11. Turnaj v aktivitách, klub Dlaž-
ka, v 10 hod.
24. 11. Turnaj ve scrabblu, klub Dlaž-
ka, ve 13 hod.
23. 11. Jiří Schelinger – poslechová dis-
kotéka, klub Dlažka, v 19.30 hod.
24. 11. Stolní hry, klub Dlažka, 
v 16.30 hod.
25. 11. 3D promítání Jižní Čína (Tom 
Loun), klub Teplo, ve 20 hod.
27. 11. Karel Plíhal, klub Teplo, 
ve 20 hod. 

VÍKEndy V RaJnoCHoVICÍCH:
28. 10.–1. 11. Tuka Dlažka (10–18 let)
13.–15. 11. Star wars (8–15 let)
20.–22. 11. Hollywood (8–15 let)

7. 11. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hranic-
ká 93/14, od 9 hod.
28. 11. Den pro dětskou knihu, zábavné 
a kreativní dopoledne v knihovně pro děti 
a jejich rodiče, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 9 do 12 hod.

aKCE V MÍSTnÍCH ČÁSTECH:
1.–30. 11. Výtvarná soutěž „Čas adven-
tu se blíží“, Čekyně, v provozní době 
knihovny
10. 11. Tvořivá dílna – podzimní závěs (vy-
rábíme z papíru), Vinary, 17 hod.
12. 11. Tvořivá dílna – noční přátelé (vyrá-
bíme z papíru), Čekyně, od 16 hod.
21. 11. Tvořivá dílna – výroba adventních 
kalendářů, Dluhonice, od 17 hod.
26. 11. Tvořivá dílna – vánoční svícen, 
Újezdec, od 16 hod.
26. 11. Tvořivá dílna – skřítkové z přírod-
nin, Žeravice, od 16.30 hod.

SVČ aTLaS a BIoS

Páteční keramické hrátky, 15–17 hod., 
sobotní 8–11 hod. Přihlášky předem – 
Atlas.
Výtvarná soutěž pro děti ,,Ježíškův do-
meček“. Obrázky mohou být malované 
jakoukoli technikou, uzávěrka soutěže 
17. 12. – Atlas.
Po celý měsíc probíhají kvalifikační 
kola soutěže Naší přírodou pro přihlá-
šené školní kolektivy – BIOS.

2. 11. O nejkrásnější halloweenskou 
dýni, vlastnoručně zhotovenou a řádně 
označenou dýni přineste i se svíčkou 
v pondělí 2. 11. do 15 hod., ATLAS 
v Žižkově ulici. V 17 hodin budou dýně 
před ATLASEM rozsvíceny a výherci 
získají hezké ceny.
11. a 12. 11. Slavíci z Přerova, pěvecká 
soutěž pro žáky ZŠ a studenty nižších 
víceletých gymnázií.

CESToPISnÁ PřEdnÁŠKa
24. 11. Za misiemi na všech kontinen-
tech – zpravodaj rádia Proglas Filip Bre-
indl, Centrum Sonus, v 17 hod., pořádá 
Česká křesťanská akademie



16 kino/galerie

Umělecké sklo z pražského ateliéru Arteglas 
je od listopadu k vidění i v galerii Eso. Vázy, 
mísy a další užitkové předměty tvoří skláři 
technikou fusingu, což je metoda používaná 
pro spékání a tvarování skla pomocí vy-
sokých teplot. Kromě skleněných objektů 
v Esu vystavuje své grafiky malířka Iva 
Hüttnerová. Její obrázky vychází ze zá-
liby v idylickém zobrazování staré Prahy 
a jejích obyvatel. Své dílo prezentovala již na více než dvou stovkách výstav doma 
i v zahraničí. Kromě ilustrací vydala čtyři vlastní autorské knihy.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Fotoprojekt propojující tanec s lokalitami 
Přerova a jeho okolí pohltí Galerii města 
Přerova počínaje prvním listopadovým čtvrt-
kem. Výstava s názvem Tanec a Přerov napříč 
ročními obdobími je výsledkem práce členů 
Klubu sportovního tance Fénix Sokola Přerov, 
kteří se po dobu jednoho kalendářního roku 
nechali zvěčňovat hledáčkem objektivu fotografa Vladimíra Smékala za každého 
počasí na známých i méně známých místech v Přerově. Snímky profesionálních 
tanečních párů a jejich soutěžní kostýmy budou k vidění od čtvrtka 5. listopadu, 
kdy vernisáž v 17 hodin zpestří i ukázky tanců. Expozici bude doprovázet pro-
dejní výstava originálních pánských i dámských kravat a motýlků regionálního 
výrobce bubibubi ties.

V listopadu si v Pasáži mohou návštěvníci prohlédnout 
hned dvě nové výstavy. Přerovský Rotary club předsta-
ví svoji rozsáhlou činnost v souvislosti s 80. výročím 
založení prvního Rotary clubu v Přerově. V novodobé 
historii byla činnost klubu obnovena až po sametové re-
voluci. Milovníky grafiky a humoru zase potěší rozsáhlá 
autorská výstava známého českého výtvarníka, básníka 
a humoristy Jiřího Slívy. První kresbu uveřejnil v roce 
1972, ilustroval více než 150 knížek, publikoval knihy 
kresleného humoru v Československu, ČR, Německu, 

ve Francii, Švýcarsku a v USA. Od roku 1994 se pod vedením J. Anderleho vě-
nuje také technice leptu a malbě.

Do poloviny října mohli návštěvníci pře-
rovských webových stránek hlasovat pro 
vítěze fotosoutěže „Přivezte nám ná-
pad! Ze světa nebo z vedlejší vesnice…“ 
V soutěži se sešly fotografie z různých 
koutů světa. Ten nejlepší nápad však po-
chází z Nymburka ve středních Čechách. 
„Hlasující vyzdvihli na první místo mož-
nost posadit se vedle Bohumila Hrabala. 
Snímek dřevěné lavičky se skulpturou 
českého literárního velikána v obležení 
přerovských cyklistek do soutěže zaslal Miroslav Považan,“ uvedla Lenka Tomečková 
z oddělení marketingu přerovského magistrátu. Druhé místo uhájil snímek vtipného 
mobiliáře ze švédského Malmö, který pořídila Dagmar Janásová, a na třetím místě zabo-
doval snímek nejkratší lanovky na světě, který z Los Angeles přivezl Jakub Lojda. 
Výherci obdrží turistické potřeby za 1000, 700 a 500 korun. Ale bez šance ješ-
tě nejsou ani ostatní soutěžící, jeden z nich totiž získá ocenění od městské rady 
ve výši 1500 korun, a navíc i šanci, že se dovezený nápad odjinud dočká realizace 
v přerovských podmínkách. Ceny budou výhercům předány na koncertě souboru 
Capella Ornamentata, který se bude konat 9. listopadu od 18 hodin ve slavnostní 
síni přerovského zámku.  (reD)

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

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

FoTosouTĚž Má Výherce: 
nejvíce se líbila lavička Bohumila hrabala

1. 11. v 17.30 celeBriTy s. r. o.
1.–3. 11. ve 20.00 PosleDní loVec 
čaroDĚjnic
2.–3. 11. ve 20.00 PurPuroVý Vrch 

4. 11. v 17.00 Mrkáček Bill 2D
4. 11. ve 20.00 Úžasný Boccaccio 

KLUB

5.–7. 11. v 17.00 snooPy a charlie 
Brown. PeanuTs Ve FilMu 3D, re-

publiková premiéra

5.–10. 11. ve 20.00 sPecTre, republi-

ková premiéra

8.–10. 11. v 17.00 sPecTre
11. 11. NEHRAJE SE – UZAVŘENÁ 

SPOLEČNOST

12.–15. 11. v 17.30 husí kůže 3D, da-

bing, republiková premiéra

12.–15. 11. ve 20.00 sPecTre
16.–17. 11. v 17.30 sTeVe joBs
16.–17. 11. ve 20.00 sicario: nájeM
ný Vrah
18. 11. v 17.00 snow FilM FesT
19.–21. 11. v 17.00 Proč jseM ne
snĚDl sVého Taťku 3D, republiková 

premiéra

19.–20. 11. ve 20.00 hunGer GaMes: 
síla VzDoru 2 čásT 3D, republiková 

premiéra

1.–22. 11. ve 20.00 Black Mass: 
ŠPinaVá hra

22.–24. 11. v 17.30 hunGer GaMes: 
síla VzDoru 2. čásT 3D
23. 11. ve 20.00 hunGer GaMes: síla 
VzDoru 2. čásT 2D
24. 11. ve 20.00 GanGsTerka
25. 11. v 17.00 Proč jseM nesnĚDl 
sVého Taťku 2D
25. 11. ve 20.00 u MoŘe, Dámský večer

26.–28. 11. v 17.00 hoDný Dinosau
rus 3D, republiková premiéra

26.–29. 11. ve 20.00 GanGsTerka: 
aFričan, republiková premiéra

29. 11.–2. 12. v 17.00 alDaBra: Byl 
jeDnou jeDen osTroV 3D
30. 11.–2. 12. ve 20.00 VicTor Fran
ken sTein

BIJÁSEK

1. 11. v 15.30 Mrkáček Bill 2D
8. 11. v 15.30 snooPy a charlie 
Brown. PeanuTs Ve FilMu 2D
15. 11. v 15.30 snooPy a charlie 
Brown. PeanuTs Ve FilMu 3D
22. 11. v 15.30 Proč jseM nesnĚDl 
sVého Taťku 3D
29. 11. v 15.00 hoDný Dinosau
rus 3D

zMĚna ProGraMu Vyhrazena

kino hVĚzDa PŘeroV, tEl. 581 202 216, www.KiNohvEzda.cz
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Od 2. listopadu jsou Mezi Světy k vidění mandaly sypané 
pískem. Původně bylo slovo mandala používáno pouze 
ve staroindickém obřadním jazyce sanskrtu, až ve 20. 
století se dostalo do celého světa. Došlo tak k rozšíření 
významu slova z původně náboženských obrazů z výcho-
du na jakékoli kruhové kresby a ornamenty. V nejširším 
smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos 
stává harmonickou formou. Toho využívá i psychologie 
a psychoterapie a mandaly jsou používány jako relaxační pomůcka i jako doplněk 
k tradiční léčbě. Mandaly pro výstavu vyrobila Jent-Michaela Remešová z Hranic 
podle autorské tvorby Tomáše Jochima.

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

Výstava na Trafačce je věnovaná řemeslnému 
umu českých a moravských keramiků. Ručně 
točené hliněné hrnky, bucláky, misky, konvi-
ce nebo aromalampy od nejrůznějších autorů 
hýří barvami a tvary. Nejnápadnější jsou veselé 
hrnky s kočkami, slony, psy, ale i květinovými 
motivy z osvětimanské dílny Denisy Hýskové. 

Štrúdlovníky, keramické soupravy a talíře s mozaikou vyrobili v pražském ateliéru 
Fortel a Jihočech Jan Vítek tvoří jednoduchou keramiku, která připomíná barevné 
smaltované nádobí našich babiček. Dekorativní i užitková šlemovaná keramika 
pochází zase z dílny Dagmar Wallerové z Moravan u Brna.

TraFačka – kráMek Pro raDosT, Na MarKU, PŘErov, tEl. 608 408 295

Cyklistky na jedné lavičce s Bohumilem 
Hrabalem.  Foto: Miroslav Považan 


