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KRÁTCE

Říjen ve znamení jazzu. Hudba bude znít v Měšťáku i v Galerii Přerov 
 Druhá polovina října bude v Přerově ve znamení jazzu. Ve čtvrtek 20. října v Městském domě začíná 

třídenní jazzový festival, který se letos nese v duchu 50. výročí jazzové tradice v Přerově. 
Přípravy na hudební maraton, 
který má ve městě na Bečvě 
už své stálé příznivce, je v pl-
ném proudu. Vstupenky jsou 
od srpna v předprodeji v Měst-
ském informačním centru, 
hudební hvězdy 33. Česko-
slovenského jazzového fes-
tivalu už lákají na koncerty 
z plakátovacích ploch a pořa-

datelé dolaďují poslední po-
žadavky muzikantů na tech-
nické zabezpečení hudebních 
večerů.

„Právě se snažíme zajistit 
koncertní křídlo pro sobotní 
koncert pianisty Christiana 
Sandse, který má požadavek 
na značku Steinway. Nástroj 
této značky se velmi složitě 

obstarává, Christian je ochot-
ný hrát i na menším křídle. 
My se jistíme a necháváme 
dovézt koncertní nástroj Pe-
trof z Hradce Králové, což je 
česká, nicméně velmi dobrá 
značka. Tak snad se bude hrát 
na tento nástroj,“ zmínil se 
o posledních přípravách před 
jazzovým svátkem ředitel fes-

tivalu Rudolf Neuls. Hudební 
dramaturgie počítá pro kaž-
dý festivalový večer se dvěma 
koncertními vystoupeními, 
výjimkou je sobotní večer 
22. října, kdy u příležitosti 
50leté tradice jazzu v Přero-
vě vystoupí hned tři kapely 
a všechny z původní  koléb-
ky jazzu – ze Spojených států 
amerických.  (ilo) 

 Více na straně 7

Jednání zastupitelů 
Dalším jednacím dnem pře-
rovských zastupitelů bude 
pondělí 17. října. Zvolení 
představitelé města se sejdou 
v 16 hodin v sále Městského 
domu. Přímý přenos pro-
střednictvím kamer Tele-
vize Přerov mohou zájem-
ci sledovat na webových 
stránkách města www.pre-
rov.eu a v TV Přerov.  (red)

Lesy v okolí Svrčova 
zničil kůrovec
Stav polesí v okolí Svrčova, 
které se nachází asi 13 km od 
Přerova a je v majetku města, 
je v kalamitním stavu. Malí 
brouci během dvou let zlikvi-
dovali několik hektarů lesa. 
Radní proto rozhodli kůrov-
cem napadené dřeviny na-
hradit mladým porostem. Do 
zalesnění a následné údržby 
mají jít z kasy města téměř tři 
miliony korun. „Vlivem sucha 
došlo k přemnožení kůrovců. 
Napadené stromy, převážně 
smrky, budeme muset co nej-
rychleji odstranit a vzniklé 
holiny do dvou let zalesnit,“ 
uvedl náměstek primátora 
Petr Měřínský (ANO). Radní 
už vyhlásili veřejnou zakáz-
ku na sadbu mladých stromů. 
Nové zalesnění se týká rozlohy 
asi 18 hektarů. Smrky by měly 
být z osmdesáti procent na-
hrazeny listnatými stromy. (ilo) 

Výsledky z průzkumu napoví,
jak řešit nedostatky v přepravě

 Chodíte po Přerově nejraději pěšky, nebo jste nadšený cyklista? Jezdíte denně za prací autem, nebo 
využíváte městskou dopravu? 

Obdobné otázky kladli lidem 
tazatelé, kteří prováděli v uli-
cích města průzkum v rámci 
zpracování Plánu udržitelné 
mobility. Anketa v ulicích pro 
300 lidí byla zatím první čás-
tí projektu. Druhá, navazující 
anketa, počítá s účastí více lidí. 
„Plánujeme oslovit ještě čty-
ři tisíce respondentů – osob-
ní návštěvou v domácnostech 
i telefonicky,“ informoval Lu-
káš Dědič z Centra pro vědu 
a výzkum Accendo, který 
na projektu s městem spolu-
pracuje. Lidé zároveň mohou 
v mapě města označit místa, 
kde je špatný stav chodníků, 
kde je ohrožuje doprava, zkrát-
ka - kde se necítí bezpečně. 
Tímto způsobem vzniká tak-
zvaná pocitová mapa.

Přerované jsou vůči tazate-
lům většinou vstřícní. „Stalo 
se, že nás někdo odmítl, ale to 
hlavně proto, že někam spě-
chal. Většinou byli lidé ochot-
ní,“ zmínila Tereza Tesařová, 
která se účastnila dotazníkové-
ho šetření. Zodpovězení deseti 
otázek zabralo pět až deset mi-
nut. „Někdo byl velmi stručný, 
jiný se vyjadřuje obšírněji. Část 
Přerovanů byla o průzkumu 

informovaná a lidé za námi při-
cházeli sami,“ dodala další ta-
zatelka Marie Woclawková. Vý-
sledky šetření budou známy až 
v roce 2017. Lidé, kteří se chtějí 
o projektu udržitelné mobility 
dozvědět víc nebo chtějí vyplnit 

on-line dotazník, mohou na-
vštívit webové stránky.   (ilo)

V ULICÍCH PŘEROVA už průzkum proběhl. Tazatelé s dotazníky budou ještě 
navštěvovat domácnosti. Vyplnění dotazníku zabere 5 až 10 minut.
 Foto: Ingrid Lounová

informace
Dotazník a více informací najdete na
www.mobilita-prerov.eu
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Škodova ulice dostala šanci znovu patřit městu
  Škodova ulice znovu změní vlastníka. Území s polorozbouranými 

domy, které už několik let leží ladem, chce získat do svého majetku 
město Přerov. Zastupitelé o tom rozhodli po hodinové diskuzi na 
posledním zastupitelstvu.

Bývalá romská čtvrť, která je 
považovaná za přerovské ghe-
tto, tak dostane další šanci na 
proměnu. Před devíti lety ve-
dení města prodalo pozemky i s 
vybydlenými domy společnosti 
Immofi n, která se později pře-
jmenovala na Operu Bohemia. 
Ta měla s pozemkem velkole-
pé plány, pro tamní obyvate-
le zajistila bydlení a na místě 
ruin chtěla vystavět luxusní 
čtvrť. Smělý projekt ale zůstal 
pouze na papíře. Společnost se 
dostala do fi nančních potíží a 
zkrachovala. „Prodat Škodo-
vu ulici bylo špatné rozhodnutí 
minulého vedení, teď se sna-
žíme tuto velkou chybu našich 
předchůdců napravit. Už jsme 

vstoupili do jednání s insol-
venčním správcem dlužníka,“ 
zmínil primátor Přerova Vladi-
mír Puchalský (SpP). K prodeji 
pozemku, kde bydlela počet-
ná romská komunita, došlo v 
roce 2007 a město za něj dostalo 
1,5 milionu korun, odhad při-
tom činil 12 milionů korun. 

Neutěšená situace ve Škodo-
vě ulici, kde jsou hromady sutě, 
rumiště a vybydlené domy, se 
setkává u občanů s častou kri-
tikou. „Ulice je pocitově hodno-
cena jako jedna z nejhorších, je 
to jizva na tváři města,“ zhod-
notil lokalitu Jiří Kohout (SpP). 
Město ze svého rozpočtu už in-
vestovalo do úklidu prostranství 
v této lokalitě, ale situace se po 

nějakém čase znovu opakova-
la.  Nemovitosti i s pozemkem 
by město chtělo získat zpět za tři 
miliony 200 tisíc korun. „Kdy-
bychom ji teď nekoupili, může se 
stát, že cena pozemku poroste. 
Insolvenční správce by poze-
mek prodal, nový majitel by jej 

nechal 10 let ladem a pak by jej 
chtěl výhodně prodat. Teď je to 
dobrý kup,“ řekl Radek Pospí-
šilík (PROSP.). Pokud se do roku 
2018 podaří zrealizovat prů-
pich městem, odkryje se i pro-
stor Škodovy ulice a lokalita by 
mohla nabýt na atraktivitě.  (ilo) 

ŠKODOVA ULICE leží ladem. Vybydlené domy a rumiště nejsou dobrou vizitkou 
města. Foto: Ingrid Lounová 

Statistika cyklověže: deset tisíc kol
Cyklista Jakub Hřib se 6. září 
stal desetitisícím uživatelem, 
který do cyklověže zaparko-
val své kolo. Jubilejní zákaz-
ník parkovacího domu pro 
kola tak získal od sponzorů 
prémii. „Dojíždím do Přerova 
za novou prací od Uherského 
Hradiště a cyklověž využí-
vám pravidelně teprve měsíc,“ 
řekl Jakub Hřib. Od náměstka 
přerovského primátora Pet-
ra Měřínského získal poukaz 
na servis kola v hodnotě tisíc 
pět set korun od fi rmy MiKo  

a dárkový poukaz na cyk-
lodoplňky za pět set korun 
od společnosti Systematica. 
Do parkovacího domu se vejde 
118 jízdních kol a jeho pořízení 
přišlo na 10 milionů korun. (ilo)

Do investic letos putuje téměř 100 milionů
Na přímou realizaci investic 
v Přerově a místních částech jde 
zhruba 80 milionů korun. Jed-
ná se o sedmnáct investičních 
akcí, některé jsou na začátku, 
jiné jsou už ukončeny a předá-
ny správci majetku – například 
provizorní úprava komunika-
cí v Čekyni, stavební úprava 
proluky v Bratrské ulici či pro-
pojení cyklostezek u rondelu 
v Želatovské ulici. Další inves-
tice jsou v současné době v rea-
lizaci, a to zateplení základ-
ní školy Za Mlýnem za téměř 
17 milionů korun, oprava ulic 
Hanácká a Kovářská v Popovi-
cích za více než 3 miliony nebo 
restaurování stropní dekora-
tivní malby v bývalé kapli pře-
rovského zámku za téměř půl 
milionu korun.

U dalších akcí probíhá vý-
běr zhotovitele stavby – jedná 

se například o opravu stře-
chy v mateřské škole Mácho-
va za dva miliony dvě stě tisíc 
korun, výměnu oken v Měst-
ském domě za 15 milionů, 
přeložku veřejného osvětlení 
v ulici Svépomoc, která přijde 
asi na dva a půl milionu korun, 
nebo úpravu chodníků v Žera-
vicích za 720 tisíc. 

V současné době odbor říze-
ní a investic přerovského ma-
gistrátu zajišťuje téměř 30 pro-
jektových dokumentací v hod-
notě 14 milionů korun. Napří-
klad se jedná o projektovou 
dokumentaci k nové cyklos-
tezce na Velké Dlážce, na za-
teplení domů s pečovatelskou 
službou v ulicích U Žebračky 
a Trávník, revitalizaci parku 
na náměstí Františka Rasche, 
na vybudování první etapy 
areálu Mamutov nebo také 

na kanalizaci a čističku od-
padních vod v Čekyni a v Pen-
čicích. 

„Mezi další plánované akce, 
připravované pro rok 2017, pa-
tří stavební úpravy základní 
školy Boženy Němcové, pře-
stupní terminál za přerovským 
nádražím, úprava nástupního 
prostoru hřbitova či odbahně-
ní jezírka v areálu ornitolo-
gické stanice,“ doplnila Iva-
na Pinkasová z přerovského 
magistrátu. Připravuje se také 
dokumentace na vybudování 
venkovní učebny pro základní 
školu Za Mlýnem, dále pak do-
kumentace na jazykovou labo-
ratoř a experimentální učebnu 
v základní škole Komenského 
v Předmostí a modernizace ja-
zykové a přírodovědné učeb-
ny, která má vzniknout v zá-
kladní škole Svisle.  (kom) 

Výkupy pozemků 
pro dálnici pokračují
Výkup pozemků pro úsek 
dálnice D1 Říkovice–Přerov 
pokračuje a v polovině září 
bylo vykoupeno 87 procent 
pozemků, zbývající nevy-
koupené pozemky jsou vět-
šinou ve vlastnictví státu 
nebo obce. „Podle informa-
cí, které máme z Ředitelství 
silnic a dálnic, je podáno 
dvanáct návrhů na vyvlast-
nění,“ informoval přerovský 
primátor Vladimír Puchal-
ský (SpP). Zmíněný úsek 
dálnice by se měl začít stavět 
v příštím roce a s jeho do-
končením se počítá  v roce 
2020.

O víkendu lze 
parkovat i u Meopty
Na parkovišti u Meopty, které 
dosud mohli využívat jen za-
městnanci této fi rmy, mohou 
parkovat svá auta i lidé z oko-
lí. Zástupci města vyjednali 
s vedením podniku možnost 
parkování i pro další řidiče. 
„Dohodli jsme se, že bude 
nastaven nový režim. Od půl 
šesté ráno do pěti odpoledne 
bude parkoviště patřit za-
městnancům – a od večera 
do rána a také v průběhu ví-
kendu na něm mohou parko-
vat i ostatní motoristé,“ uvedl 
náměstek přerovského pri-
mátora Tomáš Navrátil (ANO).

O průmyslové zóně 
rozhodne letos vláda
Do konce roku bude známo, co 
se bude dít dál s průmyslovou 
zónou a bochořským letištěm. 
Přerovský primátor Vladi-
mír Puchalský (SpP) už vedl 
několik jednání s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). 
Už teď je rozhodnuto, že leti-
ště zůstane zachováno. „Po-
dle informací CzechInvestu se 
o průmyslovou zónu Bochoř 
- Přerov uchází šest zájemců. 
Jednání jsou ale vedena v dů-
věrnosti,“ zmínil primátor 
Vladimír Puchalský.  (ilo)
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KDE SE VÁM 
V PŘEROVĚ 
NEJLÉPE ZPÍVÁ 
A HRAJE?

Jaroslav Wykrent, zpěvák, 
textař

Se Synkopou 
jsme hrávali 
hlavně v Měst-
ském domě, rád 
se tam proto 
vracím. Tam 

mám plno vzpomínek, těch dob-
rých i horších. A přerovské pub-
likum mám rád, je na mě hodný 
a vydrží, co dělám. Teda zatím.

Petra Poláková-Uvírová, 
zpěvačka

V Přerově je 
úžasné publi-
kum.  My hraje-
me blues a jsme 
z našich poslu-
chačů nadšení. 

V říjnu budou zase jazzové kon-
certy a Přerované určitě znovu 
přijdou. 

Ivan Němeček, muzikant
Hrajeme rádi 
všude, kde 
na nás lidé při-
jdou. Jsem rád 
za novou scé-
nu na hradbách 

a těším se, až nás tam pořada-
telé také pozvou.

Irena Kanovská, zpěvačka
Nejlépe se mi 
zpívá na ná-
dvoří přerov-
ského zámku 
v rámci koncer-
tů Česko-slo-

venské doteky. K šansonům 
komornější prostředí patří, ale 
s kapelou jsme kdysi hrávali 
i na náměstí TGM. Pokud neby-
lo hluboko pod bodem mrazu, 
bylo i tohle místo super. 

Jaromír Odstrčil, muzikant
Všude tam, kde 
jsou vnímaví 
a vstřícní po-
sluchači, a po-
kud mají rádi 
folklórní hudbu, 
je to o to pří-

jemnější. Nádherné prostře-
dí a  jiskřivá atmosféra bývá 
v rámci folklorního festivalu. 

Text a foto: Ingrid Lounová

Přerov očima muzikantů
 Promenádní koncerty v Michalově, hudba na hradbách, jazz v Městském domě, muzika v ulicích města 

a prosincový koncert pod širým nebem – i když mrzne nebo prší. Na nedostatek hudby si Přerované rozhod-
ně stěžovat nemohou. V Přerově to žije a ani s přicházejícím podzimem nebude hudbu milující publikum 
strádat – 20. října totiž v Městském domě začíná už 33. ročník Československého jazzového festivalu.

Letos se po delší pauze v Pře-
rově muzicírovalo hned na ně-
kolika místech i na Den hudby 
21. června a také u příležitos-
ti zářijového otevření dvorků. 
Kdo chce hrát a zpívat, ne-
potřebuje vždy velké pódium 
s refl ektory. „Přerov je ideální 
město pro hudbu, i Josef Kai-
nar to vycítil. Uprostřed měs-
ta máme řeku – ta každý den 
vytváří jinou neopakovatel-
nou atmosféru. Město má i svá 
ghetta, a to se promítá i do naší 
muziky, když hrajeme blues,“ 
vysvětlila Petra Poláková-
-Uvírová, zpěvačka přerovské 
kapely Mothers Follow Chairs. 
A jaké je domácí publikum, do-
chází k souznění mezi kapelou 
a posluchači? „Přerovské pub-
likum umí naslouchat, je skvě-
lé, a to bez nadsázky. Na hud-
bu na hradbách přišli lidé 
na všechny žánry, což je úžas-
né,“ dodala zpěvačka bluesové 
kapely. Tato kapela v Přerově 
pravidelně hrává v parku Mi-
chalově, na koncertech na ná-
městí TGM, v přerovských 
barech a restauracích i při po-
uličních vystoupeních. „Hráli 
jsme i na nejmenší hudební scé-
ně v Přerově - v irském baru, 
tam nás bylo pět muzikantů 
snad na jeden metr čtvereční,“ 
vzpomněl hráč na klávesové 
nástroje kapely Mothers Follow 
Chairs Pavel Dědek.

Šansoniérka Irena Kanov-
ská zase upřednostňuje pro 
své koncerty spíše komornější 

prostředí, ale pravidelně zpí-
vá i v hudebním altánu parku 
Michalov. „Moc se mi líbí, že 
se pro muziku v poslední době 
využívá prostor pod hradba-
mi. V roce 2010 tam poprvé 
zazněl náš muzikál Ječmínek 
- příběh o naději a musím říct, 
že je to pro mě stále asi nej-
silnější zážitek v mé pěvecké 
a hlavně tvůrčí kariéře,“ vy-
znala se první dáma přerov-
ského šansonu Irena Kanov-
ská. 

Nejvíce let strávil na přerov-
ských pódiích zpěvák, textař 
a muzikant Jaroslav Wykrent, 
ten v 60. letech hrál a zpíval 
v bigbítové skupině Synkopa. 
„Když jsme se Synkopou začí-
nali, zkoušeli jsme v té kulaté 
budově na Velkých Novosa-
dech. Hrávali jsme od Komuny 
počínaje přes sokolovnu, tam 
býval Besklub, v elektráren-
ském klubu, v klubu na Kopa-
ninách. Jen tak s kytarou jsem 
vystupoval i v klubu Na Tera-
se. Teď se rád vracím hlavně 
do Městského domu, ale líbí 
se mi i koncerty na náměstí, 
bývá tam báječná atmosféra,“ 
zmínil Jaroslav Wykrent. Zá-
roveň dodává, že kdyby někde 
při koncertě „vybouch“, tak 
se přijde vzpamatovat právě 
do Přerova, mezi své. 

A jaký mají přerovští muzi-
kanti vztah k jazzovému fes-
tivalu? „Za tradici jazzu jsem 
moc rád, nejraději poslouchám 
jazzové kytaristy. Jen mě mrzí, 

že ten nejlepší program mi 
často uniká, protože pracovně 
někde zrovna zvučím,“ zmínil 
kytarista Ivan Němeček.  Irena 
Kanovská považuje jazzovou 
muziku za vyšší level, ke kte-
rému ještě nedospěla. „Na fes-
tivalu jsem byla několikrát 
a něco se mi líbilo a něco ne, 
ale nikdy nezapomenu na kon-
cert Laca Decziho, vážím si 
i osobního setkání s tímto vý-
jimečným člověkem,“ dodala 
šansoniérka. Atmosféra jazzo-
vých večerů se líbí i baskyta-
ristovi Ivo Kolaříkovi. „Když 
mám čas, tak na jazzáky cho-
dím. Za pár peněz si poslech-
nu špičku světové scény,“ řekl 
Ivo Kolařík. Muzikanti hodně 
oceňují právě jazzovou im-
provizaci, která zazní vždy 
po hlavních koncertech fes-
tivalu. „Nejraději mám after-
party i s tou atmosférou, co 
k ní patří. Líbí se mi hlavně 
klasický jazz a na muzikan-
tech obdivuji jejich předsta-
vivost, improvizaci a virtuo-
zitu,“ dodal Jaromír Odstrčil 
z cimbálovky Primáš. Když je 
Měšťák nabitý k prasknutí, je 
spokojený i ředitel jazzového 
festivalu Rudolf Neuls. „Lidé 
sem chodí rádi, je to cítit. Když 
byl festival poprvé, měl jsem 
19 let. Onehdy se mě ptali, co 
z toho mám? Odpověděl jsem 
–  dobrý pocit. Dělám to hlav-
ně pro lidi,“ dodal ředitel Čes-
koslovenského jazzového fes-
tivalu Rudolf Neuls.  (ilo)

V HUDEBNÍM ALTÁNU mají nedělní koncerty tradici. Letos si v Michalově zahrála i kapela Mothers Follow Chairs.    Foto: I. Lounová
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Na parkovišti u nemocnice probíhá výměna potrubí 
Parkoviště u nemocnice je 
v provozu v omezeném režimu. 
Motoristé, kteří míří do nemoc-
nice, musejí počítat s tím, že 
na parkovišti pravděpodobně 
nenajdou místo a budou muset 
parkovat v okolních ulicích. 
O víkendech mohou řidiči mí-
řící do nemocnice využít i par-
koviště u Meopty. Důvodem 
částečného uzavření parkoviště 
ve Dvořákově ulici jsou staveb-
ní práce na výměně kanalizační 
sítě, kterou provádí Vodovody 
a kanalizace. Stavební práce za-
čaly v září a během října budou 
dokončeny. „Jedná se o plá-

novanou akci – rekonstrukci 
stoky kanalizační sítě. Protože 
pracujeme až v pětimetrových 
výkopech, bylo kvůli bezpeč-
nosti práce při výměně potrubí 
nezbytné část parkoviště uza-
vřít,“ vysvětlil Aleš Pospíšil 
z fi rmy, která výměnu potrubí 
provádí. Po výměně kanalizač-
ní sítě stavební dělníci uvedou 
parkoviště do původního sta-
vu. „Předpokládáme, že v prů-
běhu října práce v této lokalitě 
dokončíme a parkoviště u ne-
mocnice bude koncem měsíce 
znovu sloužit ke svému účelu,“ 
dodal Pospíšil.  (ilo)

NA PARKOVIŠTI u nemocnice probíhá výměna kanalizační sítě. Parkoviště tak 
dočasně přišlo o několik desítek parkovacích míst.    Foto: Ingrid Lounová

 Tak nám budou v Bečvě 
máčet primátora
„Tak nám budou v Bečvě máčet primátora“, 
řekla kamarádka. „A kterýho? Toho nový-
ho, nebo toho starýho?“ žádal jsem upřes-
nění. „Ten novej je současně starej, takže 
asi toho.“ K tomuto rozhovoru došlo poté, co 
pan Puchalský prohlásil na náměstí plném 
lidí, oděný do kostýmu středověkého kejklí-
ře, že bude „v Bečvě máčet šizuňky a šejdí-
ře, kteří okrádají městskou kasu a přinutí 
je uloupené peníze vrátit“. Pramálo dbal, 
že na něj lidé pískají. Nu což, starostenské 
přikázání, když se jednou prohlásí, tak je 
platné. Ale bývalí radní byli u soudu osvo-
bozeni. Takže koho v té Bečvě vykoupeme? 
Pan Puchalský na plese hnutí ANO seděl 
s podnikatelkou, která se ucházela o největ-
ší městskou zakázku – zateplení základní 
školy Za Mlýnem. A kdo tu zakázku vyhrál? 
No přeci ona paní podnikatelka. Přerovská 
stavební zatepluje, i když nedala městu nej-
levnější nabídku. Firma MILIMEX, která 
dala levnější nabídku, byla z výběrového 
řízení vyřazena. Firma se sice odvolala, ale 
vedení města její odvolání neuznalo. Mož-
ná bude muset majitel fi rmy nejdříve po-
věsit Společně pro Přerov volební billboard 
na svém domě. Těžko říct. Ale starostenské 
přikázání bylo, že vyhrává ta dražší fi rma. 
Je to právě ta fi rma, která staví ty bazény. 
Takže prvního adepta na koupání v Bečvě 
už máme – pan Puchalský by si měl začít 
chystat plavky. A další adept na koupání 
v Bečvě? Náměstek Měřínský. Je odpověd-
ný za průběh přípravy stavby cyklověže, 
za kterou ÚOHS udělila pokutu se závěrem, 
že soutěž měla být zrušena. A taky je odpo-
vědný za přípravu stavby „MŠ Na Odpoled-
ni – výměna schodišť“, kde stavební fi rma 
Přerovská stavební navýšila cenu stavby 
o vícepráce za 209 953 Kč, což je 10,8 % 
původní ceny. Vždyť přeci bývalá opozice, 
která dnes vládne, nám tady podsouvala, že 
vícepráce = krádež.

Daniel Vymětalík, student

 Opoziční ČSSD dává opakovaně
konstruktivní návrhy
Neustále slyšíme od pana Puchalského ná-
řky, že opoziční strany ukazují pouze na to 
špatné a nepřinášejí žádné konstruktivní 

návrhy. Je pravda, že ukazovat na nešva-
ry současného vedení je snadné. Jsou totiž 
tak výrazné, že si jich všímají sami občané, 
a my z ČSSD pouze podáváme informace, 
ke kterým se řadoví občané nedostanou. 
Ale přinášíme i konstruktivní návrhy. Na-
místo předražené cyklověže u nádraží jsme 
navrhli cykloboxy, které by byly o polovinu 
levnější a měly by dvojnásobnou kapacitu. 
Cykloboxy ale nikdy neměly šanci – protože 
fi rma pana Prachaře by si u cykloboxů ne-
vydělala 248 000 korun za inženýrskou čin-
nost. A další náš návrh byl, aby se v rámci 
revitalizace sídliště Trávník zrealizovaly 
podzemní kontejnery, které znemožňují 
nepřizpůsobivým přehrabování odpadků. 
Opět jsme slyšeli, že je to nemožné, proto-
že prý technické služby nemají prostředky 
k obsluze těchto kontejnerů. Když jsem opo-
noval, že to není pravda, a přinesl jsem pa-
třičné podklady, byl jsem urážen jak přímo 
na zastupitelstvu, tak i v novinách. Koneč-
ný výsledek? Rada města následně schválila 
pilotní projekt přípravy umístění podzem-
ních kontejnerů. Náš návrh za ČSSD jsme 
dokázali protlačit, i když za cenu urážek 
od pana Puchalského. A náš poslední návrh 
– zřízení senior taxi – byl již přijat napopr-
vé. Pan primátor a radní se asi poučili, že 
nemá smysl se vymlouvat a říkat, že „ono to 
nejde“, když si opozice umí sehnat důkazy 
a podklady a nemá problém s nimi vyruko-
vat do médií. Ale nyní by bylo pěkné, kdyby 
nám konstruktivní přístup předvedla také 
vládnoucí koalice a začala konečně něco 
dělat. Vládne již téměř dva roky, a proto se 
ptáme, jak hodlá naložit s Chemoprojektem 
a s armádní budovou v Čechově ulici. Pane 
primátore, odhalte nám prosím Vaše kon-
struktivní návrhy.

Miloslav Skládal, ČSSD Přerov

Sopka, co svou činností 
zasypala sama sebe, aneb 
expert z Ulánbátaru opět útočí

Dortová, Lajtoch, Skládal, Vymětalík... 
pokud jste pravidelnými čtenáři Přerov-
ských listů (PL), tak víte, že jiní lidé v této 
sekci prakticky nepublikují. Letos nevyšlo 
jediné číslo, kde by nebyl článek někoho z této 
čtveřice. Zřejmě si takto sociální demokracie 
představuje naplnění usnesení Rady města 
Přerova z října 2015 o poskytnutí prostoru 

v Přerovských listech pro neredigované pří-
spěvky.

Pochybuji ovšem, že toto usnesení zname-
ná, že v každém čísle musí být jejich člán-
ky. V tomto čísle čtenáře obšťastňují svými 
moudry poslední dva z výše uvedených.

V jednom článku se nám snaživý student 
snaží vsugerovat, že na radnici pořád kve-
tou klientelistické vazby. Důkazem má být 
vyloučení fi rmy, která podala ve výběrovém 
řízení nejnižší nabídku. Tady je vidět, že 
nějaký zákon o veřejných zakázkách členy 
ČSSD vůbec netrápí. Pro informaci – pokud 
fi rma není schopna předložit nabídku, která 
je v souladu s požadavky výběrového řízení, 
vyloučena být musí. Vím, že těch případů, 
kdy byla tato fi rma vyloučena z výběrové-
ho řízení, je víc. Možná by pro ně bylo lepší 
věnovat více času přípravám nabídky do vý-
běrového řízení a méně následnému odvolá-
vání.

A k tomu navrhovanému koupání v Beč-
vě – pane Vymětalíku, doba, kdy tady kvetla 
bezbřehá korupce, skončila odchodem vaší 
strany z radnice. Za vícepráce se už žádné 
bazény ani rodinné domy Jirkům a Vaškům 
nestaví.

Ve druhém článku expert na všechno, kte-
rý si myslí, že je chytřejší než celá agentura 
Moody‘s, opět útočí na cyklověž (pokolikáté 
už?). Tak cyklověž prý byla předražená. Že 
by se cyklověž měla během pěti let sama celá 
zaplatit a tím pádem bude pro město zadar-
mo, tento expert zřejmě přehlédl nebo nedo-
myslel. On by to dokázal levněji než zadar-
mo. Vlastně je ho na tom nádraží škoda.

Dále nám oznamuje, že on a potažmo 
ČSSD dokázali protlačit realizaci podzem-
ních kontejnerů. Inu, kdo umí, umí. Jistě to 
není poslední meisterstück z dílny ČSSD, 
která z opozice dokáže řídit radu města i celé 
zastupitelstvo. Těším se na další.

A na závěr si pan Skládal schoval bonbó-
nek, kdy nás vyzývá, abychom konečně za-
čali něco dělat. Nějak sice zapomněl zmínit, 
že problémy, které jsme dle něho měli za dva 
roky vyřešit, způsobila ČSSD svým 10letým 
(ne)působením ve vedení města, ale koho by 
taková drobnost zajímala. Možná snad nás, 
kteří je po nich musíme řešit.

Na závěr mi dovolte takový postřeh – dříve 
ČSSD považovala občany města za hlupáky, 
kteří si nechají všechno líbit. Nyní je považuje 
za hlupáky, kteří si nechají všechno nakukat. 
Nechci ČSSD radit, ale možná by to chtělo 
změnit postoj k občanům vlastního města.

Petr Měřínský, náměstek primátora
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Stojany na kola před nádražím zmizí, 
na jaře se znovu vrátí na své místo

 Část stojanů před nádražím na zimu zmizí. Technické služby odmontují mobilní stojany na kola a cyklo-
vraky, které jsou před nádražím zaparkovány v některých případech i roky, skončí ve sběrném dvoře.
Stojany na kola pracovníci 
Technických služeb odvezou 
do skladu, provedou jejich 
údržbu a na jaře je znovu před 
přerovské nádraží nainstalu-
jí. „Chceme vyčistit chodní-
ky v místech, kam se běžně 
přes zaparkovaná kola nejde 
dostat, opravit stojany a také 
vyřešit cyklovraky, které jsou 
před nádražím už dlouhou 
dobu,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Petr Mě-
řínský (ANO). Před samotným 
odstraněním stojanů proběh-
ne informační kampaň, která 
cyklisty, kteří využívají sto-
jany na kola, včas upozorní, 
odkdy tam nemají mít zapar-
kované kolo a proč. „Do prá-
ce jezdím na kole každý den 
a před nádražím parkuji 
od pondělí do pátku. Aby zmi-
zely vraky, které tu zbytečně 
blokují místa, s tím souhlasím. 
Ale stojany jsou tu potřebné, 
cyklověž by na takové množ-
ství kol nestačila,“ zmínil Ra-
domír Klimecký z Přerova. 
Před hlavní budovou přerov-
ského nádraží parkují svá kola 
až dvě stovky cyklistů. Všech-

ny stojany na kola ale nezmi-
zí. Na místě zůstanou kovové 
konstrukce podél trávníku, 
které jsou součástí mobiliáře 
Českých drah.

„Kola, která ve stojanech 
i přes upozornění zůstanou, 

budou převezena do areálu 
Technických služeb. Tam si 
je majitelé budou moci vy-
zvednout,“ doplnil náměs-
tek Měřínský. Stojany se vrátí 
zpět na své místo až příští rok 
na jaře.  (ilo)

KRÁTCE

Procházka městem
Na Den architektury - v so-
botu 1. října se uskuteční dal-
ší komentovaná procházka 
městem. Sraz účastníků je 
ve 14 hodin na náměstí TGM. 
„Letošním tématem jsou 
přerovské obchodní domy. 
Máme v plánu podívat se 
do bývalého Jordánu, což je 
dnešní restaurace Avion, do 
obchodního domu Vrba-Pra-
žák, Baťa a také se podíváme 
do Obchodní galerie Přerov,“ 
upřesnil architekt Jan Horký. 
Večer od 19 hodin se mohou 
zájemci zúčastnit promítá-
ní fi lmu Lidský rozměr. Film 
je ke zhlédnutí v coworkin-
govém centru (prostory nad 
prodejnou obuvi) ve Wilsono-
vě ulici v Přerově. Poté bude 
následovat diskuze a organi-
zátoři akce si pro návštěvníky 
připravili i překvapení.  (ilo) 

Beseda pro řidiče 
amatéry
Řidiči amatéři, kteří si chtě-
jí zdokonalit své znalosti ze 
zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích, se mohou 
zúčastnit bezplatné besedy 
s odborníky. Ta se uskuteční 
v pondělí 24. října v 15 hodin 
v sále kina Hvězda v Přero-
vě. Zúčastní se jí také zástupci 
magistrátu, Dopravního in-
spektorátu Policie ČR a měst-
ské policie. Setkání organi-
zuje komise dopravy města 
ve spolupráci s BESIPem.  (red) 

Město Přerov vyhlašuje výběrové řízení na úplatný převod nebytových prostor – bývalé prodejny potravin o celkové 
výměře 394,30 m2 v objektu Kainarova 4, 5, 6 a Kratochvílova 29, a to včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bytového domu (Přerovanka) . Zájemci se mohou zúčastnit 4. října v 9 hodin prohlídky zmíněných pro-
stor. Uzávěrka přihlášek je 17. října do 15 hodin. Informace: MMPr, Petr Matula, tel. 581 268 464.

TYTO STOJANY na kola před nádražím zůstanou. Demontovány budou ty, které 
jsou na chodníku nejblíže autobusovému nádraží.   Foto: Ingrid Lounová

JEŠTĚ VÍCE PROSTORU
O 40 % větší 

zavazadlový prostor 
s objemem až 354 l

NISSAN DESIGN STUDIO
Více než 10 000  

možností 
personalizace

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Navigační systém Nissan-
Connect s 360° parkovací 
kamerou a bezpečnost-

ním systémem Safety 
ShieldNISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc – Tel.: 585 227 158

www.niscar.cz 
*Nabídka platí pro výbavu Visia a nezahrnuje personalizovaná kola. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům 
a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka fi nancování Nissan Smart: cena vozu 309 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 184 658 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 
0 Kč, výpůjční úroková sazba 2,603 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 10,5 %, měsíční splátka 3 286 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 4 400 Kč, 
celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 388 342 Kč. Nissan Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. 
Nabídka je platná od 26. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km.

JIŽ OD 4 400 KČ MĚSÍČNĚ*

NISSAN JUKE.
JEŠTĚ VÍCE ZÁŽITKŮ.
NYNÍ S PERSONALIZACÍ 
EXTERIÉRU ZDARMA
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Nová kniha ukazuje, jak se žilo v Přerově před sto lety
 V knize historika Petra Sehnálka mají čtenáři možnost projít se Přerovem tak, jak si ho pamatují už jen naši předci. Jedinečná publikace Procházka 

zapomenutým Přerovem mapuje na 220 stránkách a více než dvou stovkách historických snímků vývoj města od roku 1850 až do 50. let minulého 
století. Publikace, která se nyní dostává na knižní pulty, byla slavnostně pokřtěná 11. září u příležitosti otevření Památníku jednoty bratrské.

SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY se uskutečnil 11. září, autor knihy Petr Sehnálek 
(první zleva) .  Foto: Ingrid Lounová

Kniha je skutečně koncipovaná 
jako Procházka zapomenutým 
Přerovem a má 105 zastave-
ní. „Mnohá zastavení na sebe 
plynule navazují, a Přerovem 
se tak můžeme vydat na vir-
tuální procházku,“ říká autor 
knihy a zároveň historik Mu-
zea Komenského v Přerově Petr 
Sehnálek. Vzniku publikace 
předcházel seriál, který pra-
videlně vycházel v letech 2011 
až 2013 v Přerovském deníku. 
„Byla to velmi zajímavá práce 
a v mnohém objevná, nahlédl 
jsem do každodennosti a hmot-
né kultury našich předků. Měl 
jsem možnost porovnat, jak se 
lišil život před sto lety od toho 
dnešního. Velký rozdíl je patrný 
hlavně ve vzhledu města. Měs-
to prošlo za těch sto let zásadní 
změnou,“ vypráví Sehnálek. 
Jestliže měl Přerov v roce 1850 
pět tisíc obyvatel a v roce 1920 
pětadvacet tisíc, tak v 50. letech 
to už bylo přes 30 tisíc obyvatel 
a město, aby pojmulo tolik lidí, 
se muselo rozšířit. „Mnoho sta-
veb je proto dávno minulostí. 
Sám jsem byl překvapený, jak 

třeba vypadal starý Trávník, 
Šířava nebo Kozlovská ulice. Je 
určitě velká škoda, že nezůstal 
bez zásahu zachován střed měs-
ta – Žerotínovo a Dolní náměstí, 
Bratrská i Palackého ulice. Ce-
listvá zástavba dávala městu za-
jímavý vzhled a později v těch-
to místech zmizely celé bloky 
domů,“ dodává Sehnálek.

V textové části autor knihy 
čerpal z dobového denního tis-
ku, hlavně z Přerovského ob-
zoru a Naší Hané, z dobových 
dokumentů i z pamětních knih 
města. „Některé kapitoly jsou 
doplněny příběhy lidí, které 
se udály v daných ulicích. Za-
jímavostí jsou určitě i tehdejší 
ceny zboží. Čtenář si udělá ob-
rázek například o přerovských 
hostincích, kde se scházely ur-
čité skupiny lidí – třeba úřed-
níci nebo živnostníci,“ vypráví 
autor knihy. Například v pře-
rovské restauraci Pivovar se 
scházela recesistická společ-
nost fedrfechtýřů. Vyhlášeným 
a opravdu luxusním podnikem 
bývala nádražní restaurace. 
„V období první republiky ji 

navštívil i francouzský mar-
šál Pétain,“ přibližuje některé 
příběhy Sehnálek. V restaura-
ci v Blahoslavově ulici se zase 
scházeli na konci 30. let minu-
lého století piloti z přerovského 
letiště. Na rozlučkovém večírku 
byla i pozdější česká válečná 
legenda mezi piloty – Franti-
šek Fajtl, který měl v Přerově 
roztržku s německou hlídkou 
a málem jej to stálo život.

Velkým přínosem knihy jsou 
její fotografi e, bez nich by pu-
blikace neměla autentickou 
hodnotu. „Nejvíce fotografi í 
pochází od nadšeného ama-
térského fotografa Jindřicha 
Poštulky, který byl civilní pro-
fesí strojvůdcem. Část snímků 
je Františka Totha a mnoho fo-
tografi í nemáme autorsky iden-

tifi kováno. V každém případě 
všem autorům vzdávám hold 
za to, jak se jim podařilo zachy-
tit život v Přerově pro další ge-
nerace,“ uzavírá Sehnálek.

Kniha, kterou vydalo město 
Přerov ve spolupráci s muze-
em u příležitosti 760. jubilea 
povýšení Přerova na královské 
město, je k dostání v Muzeu 
Komenského, v městském in-
formačním centru, na Trafačce 
a v knihkupectví Mezi Světy. 
Její cena činí 250 korun.  (ilo)  

autogramiáda

Autogramiáda knihy Procházka 
zapomenutým Přerovem za účasti  
autora Petra Sehnálka se uskuteční 
v knihkupectví Mezi Světy v úterý 
11. října v 16 hodin.
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Chcete přispět do kroniky města?
Přáli byste si , aby byl o činnosti vaší fi rmy, spolku nebo organizaci zá-
pis v Kronice města Přerova? V tom případě dodejte stručnou charak-
teristiku činnosti vaší společnosti za rok 2015 kronikářce města Ivaně 
Veselé z přerovského magistrátu. Zaslané materiály se stanou pod-
kladem pro zápis do kroniky. „Školy prosíme, aby zasílaly příspěvky 
za školní rok 2014/2015. Vítaným materiálem pro městskou kroniku 
jsou také ročenky, výroční zprávy, fotografi e nebo propagační pub-
likace,“ doplnila Daniela Novotná, vedoucí kanceláře primátora. Pří-
spěvky je možno zasílat do 31. října na adresu: ivana.vesela@prerov.eu 
nebo na: MMPr - Ivana Veselá, Bratrská 34, Přerov 750 11.  (ilo)

Letošní festival nabídne muzikanty z kolébky  jazzu
  Jazzová muzika bude znít nejen v Městském domě, ale letos poprvé se přidají i muzikanti z okolí Přerova, kteří mají k původní černošské 

hudbě blízko, a zahrají po tři festivalové dny – to znamená od 20. do 22. října, každé odpoledne v nově otevřeném obchodním centru Galerie 
Přerov. Další ochutnávka tohoto žánru bývá už tradičně v restauraci Pivovar, kde se koná Jazz u piva.
A na co se mohou jazzoví 
fajnšmekři těšit do Měšťáku le-
tos? „První večer otevírá Laco 
Deczi, původně Slovák a dnes 
Američan. Tento skvělý trum-
petista a zároveň i skladatel za-
hraje také v pátek dopoledne 
na koncertě pro studenty Gym-
názia Jana Blahoslava a Střední 
pedagogické školy v Přerově,“ 
informoval ředitel festivalu Ru-
dolf Neuls. Druhý koncert pá-
tečního večera patří kapele 
Electro Deluxe. „Tito Francouzi 
hrají velmi příjemnou veselou 
muziku a myslím si, že se bude 
divákům líbit. Zvažujeme, zda 
na tento koncert nenecháme 
v sále jen několik předních řad 
sedadel a zbytek by byl na sto-
jáka. Jejich hudba svádí k tanci, 
a kdyby chtěli lidé tančit, tak ať 
mají možnost,“ nastínil záměr 
prvního jazzového večera Neuls.

Páteční koncert zahájí kyta-
rista Dean Brown, sólista vy-

stupující s českými muzikanty 
– například Karlem Růžičkou 
juniorem. „Právě tito pánové se 
každý den postarají o After Par-
ty. Svou kapelu, která vznikla 
právě pro přerovskou příleži-
tost, nazvali Bar 55 Band, což 
je nejoblíbenější jazzový klub 
v New Yorku,“ vysvětlil slov-
ní hříčku Neuls. Další kapelou 
pátečního večera je šestice Ku-
bánců, nyní žijících na Miami, 
která má obrovský hudební zá-
běr. Hrají totiž skladby od Bacha 
až po latinskoamerické rytmy.

Poslední festivalový den 
začíná už v 19 hodin a je zcela 
v režii amerických muzikan-
tů. První kapela Tia Fuller Trio 
se jmenuje podle svého lídra 
– skvělé saxofonistky. Druhá 
třetina sobotního koncertního 
večera patří zpěvačce Vanesse 
Rubin, která vzdá hold své 
předchůdkyni Billie Holiday. 
A po ní na pódium nastoupí 
Christian McBride Trio – basi-
sta, pianista a bubeník. Ale ani 
jejich vystoupením 33. ročník 
jazzového festivalu nekončí. 

After Party už tradičně po-
kračuje v předsálí Městského 
domu až do nedělních brzkých 
ranních hodin.  (ilo) 

Vyrazte do Předmostí po stopách lovců 
Na podzimní vycházku Po sto-
pách lovců mamutů se vydají 
nadšení turisté v sobotu 1. říj-
na už podevatenácté. Prezen-
ce účastníků přírodovědného 
putování je od 9 do 10.30 ho-
din ve dvoře Základní školy 
J. A. Komenského v Předmostí. 
Devítikilometrová trasa je ne-
náročná a zvládnou ji i rodiny 

s malými dětmi a také senioři. 
„Na jednotlivých lovištích jsme 
si pro děti i dospělé připravi-
li zábavné soutěže zručnosti 
a na Školním kopci je další řada 
atrakcí včetně malého občers-
tvení s žejdlíkem piva a limo-
nády,“ informovala zástupkyně 
ředitelky ZŠ J. A. Komenského 
Ivana Fikarová.  (ilo)

V MĚSTSKÉM domě si před třemi lety 
zahrál i Till Brönner Quintet.
 Foto: Ingrid Lounová

33. Československý jazzový festival – Městský dům

Čtvrtek 20. října v 19.30 hod.

* Laco Deczi + Celula New York, USA/CZ
* Electro Deluxe, Francie 
Pátek 21. října v 19.30 hod

* Dean Brown + Friends, 
feat. Karel Růžička Jr., USA/CZ

*Tiempo Libre, Kuba

Sobota 22. října v 19 hod.

*Tia Fuller, USA
*Vanessa Rubin Q, USA
*Christian McBrideTrio, USA
After Party v předsálí MD

 *Bar 55 Band CZ/USA
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Z rozpočtu města míří 
16 a půl milionu korun na granty

  Zastupitelé města schválili grantový program pro rok 2017. Dotace 
míří hned do čtyř oblastí – kultury, sportu, volného času a také 
do sociální a zdravotní sféry. Celkově poputuje do nejrůznějších 
aktivit a projektů částka přesahující 16 a půl milionu korun.
„Program na podporu kultury 
počítá s částkou 2 miliony 30 ti-
síc korun, do sportu směřuje 
10 milionů 800 tisíc korun, 
do aktivit volnočasových je na-
plánována suma 404 tisíc ko-
run a oblast sociální a zdravotní 
má vyčleněnou částku 3 mili-
ony 384 tisíc korun,“ uvedl ná-
městek přerovského primátora 
Tomáš Navrátil (ANO).
Zájemci tak mohou předklá-
dat žádosti na konkrétní akce 
a aktivity, které připravují či 
plánují na příští rok.  „Žádos-
ti mohou spolky i jednotlivci 
podávat od 24. října do 4. lis-
topadu v podatelně magist-
rátu v Bratrské ulici číslo 34,“ 
upřesnila mluvčí přerovského 
magistrátu Lenka Chalupová. 
Tiskopisy si mohou žadatelé 
o granty vyzvednout od konce 
září na třech místech - v měst-
ském informačním centru 
a v kanceláři primátora, kde 
budou k dispozici tiskopisy pro 

žádost v oblasti kultury. For-
muláře pro žádosti sportovní, 
volnočasové a pro oblast sociál-
ní a zdravotní budou k dis-
pozici v budově magistrátu 
ve Smetanově ulici 7. Tiskopisy 
najdou zájemci také na webo-
vých stránkách města.
Město Přerov má od loňského 
roku nový grantový systém, 
který spravedlivější cestou při-
děluje peníze do všech oblastí. 
„Tento systém se nám v prv-
ním roce fungování osvědčil. 
Máme podle pravidel jasně 
nastavená hodnoticí kritéria, 
takže každé žádosti o grant 
přidělujeme určité body a tak 
vytváříme žebříček. Prioritu 
mají aktivity pro děti a mlá-
dež,“ upřesnila vedoucí kan-
celáře primátora Daniela No-
votná. V lednu příštího roku 
zastupitelé rozhodnou, které 
projekty a aktivity získají fi -
nanční podporu z grantového 
programu.  (ilo)

„Hlavně to chce trpělivost,“ říká krajkářka Jitka Hanáková
 Karikatury a perokresby v Galerii města Přerova vystřídá něžná 

krajka. K vidění tu ale nebudou tradiční ubrusy či límečky ze skříní 
našich prababiček, ale moderní pojetí krajky v kombinaci s různými 
materiály – sklem, řezaným achátem , keramikou nebo papírovým 
provázkem. Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout také 
šperky a oděvy zdobené přízovou krajkou. Vernisáž výstavy Palič-
kovaná krajka Jitky Hanákové se uskuteční ve čtvrtek 29. září 
v 17 hodin v Galerii města Přerova.

Jitka Hanáková se krajce 
věnuje už devatenáct let. „Pa-
ličkovat jsem se učila v kurzu 
u Marie Pytlíčkové v přerov-
ské městské knihovně. Nejdů-
ležitějším předpokladem pro 
tuto práci je trpělivost, postup 
je totiž velmi pomalý, nic ne-
jde rychle.  Po několika letech 
jsem se sama stala lektorkou 
paličkování,“ vzpomíná na své 
začátky Jitka Hanáková, kte-
rá žije v Olomouci, ale pracuje 
v Přerově. Krajkářské řemes-
lo, které má v Česku tradici už 
od 16. století, se pro Jitku Haná-
kovou stalo srdeční záležitostí. 
„Tvořím hlavně po večerech, 
je to pro mě relaxace. K palič-
kování si pouštím hudbu nebo 
poslouchám rádio, krásně si tak 
odpočinu. Někdy se tak zaberu 
do práce, že je půlnoc,“ vyprá-
ví zkušená krajkářka, která se 

neustále vzdělává na nejrůz-
nějších kurzech. 

Z její dílny pochází třeba 
převzatý návrh obrazu modlí-
cího se Ježíše, kterého tvořila 
s osmdesáti páry paliček. A co 
ke své práci krajkářka potře-
buje? Herduli, což je podložka 
ve tvaru válce, dřevěné palič-
ky, bavlněnou přízi, špendlí-
ky, nůžky, podstavec a podví-
nek – to je vlastně namalovaný 
vzor, podle něhož krajkářka 
paličkuje. Na výstavě budou 
k vidění i tyto základní potře-
by každé krajkářky.  

Jitka Hanáková v sobě ale 
nezapře ani svou původní pro-
fesi fotografky, kdy některé 
své snímky doplňuje paličko-
vanou krajkou a vznikají tak 
zajímavé obrazy. Na výstavě si 
budou moci zájemci prohléd-
nout i její extravagantní palič-

kovaný límec, který byl sou-
částí modelu prezentovaného 
v roce 2004 na Mezinárod-
ním setkání krajkářů v Praze. 
Za zhlédnutí určitě stojí i sbír-

ka dřevěných paliček z růz-
ných koutů Česka a Slovenska. 
Výstava Paličkovaná krajka 
Jitky Hanákové je v galerii 
k vidění do 30. října.  (ilo)

PALIČKOVANOU KRAJKOU si Jitka Hanáková ozdobí třeba i klobouk.  Foto: Ingrid Lounová

V Přerově potřebujeme 
pracovní místa i dokon-
čení dálnice D1

V nadcházejících krajských volbách 
kandiduje i ředitel základní školy Zde-
něk Navrátil. Úspěšného učitele může-
te nalézt na desátém místě kandidátní 
listiny TOP 09. „V krajském zastupitel-
stvu bych chtěl hájit zájmy Přerovska. 
Připadá mi totiž, že jsme v rámci kraje 
tak trochu otloukánkem. Máme u nás 
vysokou nezaměstnanost a o dokonče-
ní D1 už léta slýcháme jen samé prázd-
né sliby. Obojí musíme změnit,“ říká ke své kandidatuře Navrátil. 

Zaměstnanost i doprava patří k hlavním prioritám TOP 09 
pro Olomoucký kraj. „Chceme opravit krajské silnice, zlepšit 
obslužnost veřejnou hromadnou dopravou i  tlačit na  urychle-
nou dostavbu D1 a D35. Zlepšení situace v dopravě pomůže i při 
tvorbě pracovních míst,“ přiblížila program TOP 09 kandidátka 
na hejtmanku Jitka Chalánková, která se do širšího povědomí za-
psala neúnavným bojem za právě českých dětí v Norsku. 

Strana pod jejím vedením chce krom podpory vzniku nových 
pracovních míst i vytvářet dobré podmínky pro růst platů. „K vyš-
ším platům vede cesta skrze modernizaci podniků a technologic-
ké inovace. Jako učitel vím, o  čem mluvím. Chceme proto pod-
porovat větší provázanost a spolupráci mezi firmami a vysokými 
i středními školami,“ představil konkrétní plány TOP 09 Navrátil. 
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Osmek - U Žebračky 3. 10. 
Bratrská na konci 10. 10. 
Seifertova u výstaviště 17. 10. 
Mikuláškova 24. 10. 
Blahoslavova park.  u Bečvy 3. 10. 
Riedlova křižovatka 10. a 24. 10. 
Za Mlýnem 3 17. 10. 
Sokolská u MŠ 3. a 17. 10. 
Sokolská u domu 18 10. a 24. 10. 
V. Dlážka školní jídelna 3. 10. 
Lýsky K Bráně u stan.  separ.  17. 10. 
Na Hrázi za mostkem 10. a 24. 10. 
Palackého za sam.  3. a 17. 10. 
tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 10. a 24. 10. 
Dluhonice točna 4. 10. 
Dluhonice u bývalé školy 11. 10. 
Dluhonice U Rozvodny 25. 10. 
Wurmova za KSZ 18. 10. 
Jižní čtvrť u bývalých jeslí 4.  a 18. 10. 
Jižní čtvrť I/31 11.  a 25. 10. 
Šrobárova 13 4. 10. 
Dvořákova park. u nem. 11. a 25. 10. 
Pod Valy u parkoviště 18. 10. 
Bayerova 2 4. 10. 
Svisle za samoobsluhou 11. a 25. 10. 
Trávník začátek 18. 10. 
Trávník u Chemoprojektu 18. 10. 

Budovatelů 1 4.  a 18. 10. 
Budovatelů 5–7 4. 10. 
U Tenisu  11.  a 25. 10. 
U Rybníka u trafa 5.  a 19. 10. 
Jižní čtvrť u Barumky 26. 10. 
Tyršova u trafa 12. 10. 
Dvořákova u Rusalky 5. 10. 
Kozlovská parkoviště 12.  a 26. 10. 
Purkyňova Denní pobyt 19. 10. 
B.  Němce za VST 12.  a 26. 10. 
Optiky u lékárny 5. 10. 
Hostýnská  19. 10. 
Pod Skalkou parkoviště 5. 10. 
Olomoucká u stavebnin 12. 10. 
Hranická park.  u ZŠ 19.  a 26. 10. 

Kainarova za Přerovankou 5.  a 19. 10. 
Vsadsko parkoviště 12.  a 26. 10. 
Žižkova u kašny 6. 10. 
Lověšice U Parku 13. 10. 
Lověšice Drážní 20. 10. 
Vaňkova dvůr 27. 10. 
Kozlovice začátek obce 6.  a 27. 10. 
Kozlovice U Pomníku 13.  a 20. 10. 
Kozlovice Na Vrbovcích 6. 10. 
Kozlovice Tučínská 13.  a 20. 10. 
Macharova  6.  a 20. 10. 
Tománkova u garáží 13.  a 27. 10. 
 nám.  Fr.  Rasche u parku  6.  a 20. 10. 
Na Loučkách 15 13.  a 27. 10. 
V.  Novosady u kostela 6.  a 20. 10. 

Újezdec Pod Dubíčky 13. 10. 
Újezdec Nová čtvrť 27. 10. 
křiž. Teličkova - Sportovní 7.  a 21. 10. 
Popovice U Trati 14. 10. 
Popovice za kapličkou 27. 10. 
Vinary u garáží 7. 10. 
Vinary Mezilesí II 21. 10. 
Vinary Růžová 27. 10. 
Vinary Za Humny u bytovky 14. 10. 
Vinary Pod Zahradami 14. 10. 
 Henčlov Zakladatelů 28 27. 10. 
Henčlov Sokolů 14. 10. 
Henčlov křiž.  Hliník, Nová 27. 10. 
Henčlov Zakladatelů (u býv. školy) 14. 10. 
Výmyslov 27. 10. 
Penčice u býv.  pošty 7. 10. 
Penčice V Kótě 21. 10. 
Čekyně Nad Rybníčkem 21. 10. 
Čekyně Na Červenici 27. 10. 
Čekyně Na Podlesí 7. 10. 
 Čekyně Zámecká - Borošín 14. 10. 
Teličkova U Kotelny 7. 10. 
Pod Skalkou park. u 17–21 21. 10. 
Žeravice Pod Lesem 14. 10. 
Žeravice Suchý potok 27. 10. 
Žeravice Na Návsi 14. 10.  

 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ŘÍJNU 2016
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Primátor města Přerova oznamuje: Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční v pátek 7. října 
2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku je 
volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu:

Základní škola Bajákova
Za Mlýnem 1 Lipnická
volební okrsek č. 1 Mikuláškova
 Seifertova
 U Výstaviště
 chatová oblast Laguny 
 
Základní škola Bezručova
Za Mlýnem 1 Brabansko
volební okrsek č. 2 Kopaniny
 Máchova
 Riedlova
 Sadová
 Svornosti
 Za Mlýnem
 
Základní škola Křivá
Za Mlýnem 1 Lužní
volební okrsek č.  3 Malá Dlážka
 Michalov
 Osmek
 U Žebračky
 chatová oblast Lužní
 
Základní škola Velká Dlážka - sudá čísla
Velká Dlážka 5 
volební okrsek č. 4 
 
Základní škola Sokolská
Velká Dlážka 5 
volební okrsek č. 5 
 
Základní škola Svépomoc II
Velká Dlážka 5 Svépomoc IV
volební okrsek č. 6 Velká Dlážka - lichá čísla
 
Základní škola Dluhonská
Velká Dlážka 5 Fügnerova
volební okrsek č. 7 Jilemnického
 Malá Tratidla
 Mervartova
 Na Hrázi
 Na Svépomoc
 Polní
 Skopalova
 Staré Rybníky
 Svépomoc I
 Svépomoc III
 Tržní
 U Strhance
 chatová oblast Rybníky
 chatová oblast Triangl 

Mateřská škola Na Odpoledni
Píšťalka nábř. Dr. Edvarda Beneše
Na Odpoledni 16 
volební okrsek č. 8 
 
Střední škola  Kosmákova
gastronomie Kozlovská
a služeb 
Šířava 7 
volební okrsek č. 9 
 
Střední škola  Bayerova
gastronomie Pod Valy
a služeb Šrobárova
Šířava 7 Žerotínovo nám.
volební okrsek č. 10 
 
Vysoká škola Horní náměstí
logistiky o.p.s. Jateční
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek č. 11 Kainarova
 Kratochvílova
 Mostní
 Na Marku
 nám. T. G. Masaryka
 Palackého
 Pivovarská
 Spálenec
 U Bečvy
 Wilsonova

GP a Střední Blahoslavova
odborná škola Bratrská
živnostenská 
Palackého 19 
volební okrsek č. 12 
  
Obchodní akademie Bartošova
a Jazyková škola Boženy Němcové
Bartošova 24 Č. Drahlovského
volební okrsek č. 13 Dr. Skaláka
  
Obchodní akademie Cukrovarská
a Jazyková škola Kojetínská
Bartošova 24 Letecká
volební okrsek č. 14 nábř. Protifašistických
  bojovníků
  Tovačovská
  Velké Novosady
  
Základní škola Hranická
J. A. Komenského 

Hranická 14, Předmostí 
volební okrsek č. 15  
   
Základní škola  Janáčkova
J. A. Komenského Karasova
Hranická 14 Kotkova
Předmostí Popovická
volební okrsek č. 16 Sportovní
  Teličkova
  Tyršova
  U Dráhy
  Zahradní
  
budova MMPr, Dr. Milady Horákové
bývalá mateřská škola Olomoucká
Pod Skalkou 11 Pod Skalkou 17–21
Předmostí Prostějovská
volební okrsek č. 17 1. května
  Tylova
  U Pošty
  Žernava
  
Základní škola  Pod Skalkou 1–15
J. A. Komenského Pod Skalkou 2–28
Hranická 14 
Předmostí 
volební okrsek č. 18 
  
Kulturní dům Přerov, 
Náves 38, Dluhonice část Přerov V- 
volební okrsek č. 19 - Dluhonice
  
budova MMPr Přerov,
Na Červenici 2, Čekyně část Přerov VII-
volební okrsek č. 20  - Čekyně
  
budova MMPr Přerov,
Zakladatelů 9, Henčlov část Přerov
volební okrsek č. 21 VIII - Henčlov
 a ulice Výmyslov
   
budova MMPr Přerov,
U Silnice 18, Lýsky část Přerov IX - Lýsky
volební okrsek č. 22 
  
Základní škola Hanácká
J. A. Komenského Ke Kočířům
Hranická 14 Kočíře
Předmostí Kovářská
volební okrsek č. 23 Na Kopci
  U Cihelny
  U Trati
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  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neproká-
že-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

  Po obdržení úřední obálky, příp. i hlasovacích lístků vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak 
mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto 
prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hla-
sovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakrouž-

kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hla-
sovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky 
a po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou po-
kyny předsedy okrskové volební komise závazné pro všechny 
přítomné.

V Přerově dne 22. září 2016
Mgr. Vladimír Puchalský

 primátor města

  
budova MMPr Přerov,
Vinařská 5, Vinary část Přerov XI - Vinary
volební okrsek č. 24 a ulice: Krátká
               Na Výsluní
  
budova MMPr Přerov,
Na Návsi 40, Žeravice část Přerov XII- 
volební okrsek č. 25 - Žeravice

budova MMPr Přerov,
Rohová 1, Penčice část Přerov XIII - Penčice
volební okrsek č. 26 
  
Gymnázium Čechova
Jakuba Škody Havlíčkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek č. 27 nám. Svobody
  Škodova
  
Vysoká škola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Přerovského 
volební okrsek č. 28 povstání
  Smetanova
  Šířava
  Wurmova
  
Gymnázium   Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Střední  Kramářova
pedagogická škola Nádražní
Denisova 3 nám. Fr. Rasche
volební okrsek č. 29 Sušilova
  Tovární
  
Základní škola Interbrigadistů
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek č. 30 Ztracená
  
Základní škola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek č. 31 Svisle
  
Střední škola  tř. 17. listopadu 
gastronomie 
a služeb 
Šířava 7 
volební okrsek č. 32  
   
Základní škola Příční
Trávník 27 Trávník - lichá čísla
volební okrsek č. 33 U Rybníka

  
 Základní škola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník - sudá čísla
volební okrsek č. 34  
  
Základní škola Budovatelů
Trávník 27 
volební okrsek č. 35  
  
 Základní škola Dvořákova - sudá čísla
U Tenisu 4 Dvořákova 1–35
volební okrsek č. 36 Vsadsko
  
 Základní škola Dvořákova 37–73
U Tenisu 4 
volební okrsek č. 37 
   
Základní škola Koliby
U Tenisu 4 U Tenisu
volební okrsek č. 38 
   
Domov pro seniory Kabelíkova
Kabelíkova 14a Kotasova
volební okrsek č. 39 Markulčekova
  Pavla Nováka
  Purkyňova
  Slaměníkova
  
Mateřská škola tř. Gen. Janouška
Dvořákova 23 Vaňkova
volební okrsek č. 40 Dvořákova 75  - 
  nemocnice
  chatová oblast
  U Sv. Jakuba

Základní škola Jana Jiskry z Brandýsa
Želatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek č. 41 Klivarova
  Otakara Jaroše
  Prokopa Holého
  Sokolovská
  Por. Vodičky
  Želatovská 1–19
  Želatovská 2–22
  Žižkova
   
Domov pro seniory B. Němce - lichá č. 
Kabelíkova 14a Optiky
volební okrsek č. 42 
  
Základní škola Bohuslava Němce - sudá č.
Želatovská 8 Želatovská 21–39
volební okrsek č. 43 Želatovská 24–38

  
 Základní škola Alšova
Želatovská 8 Gen. Fajtla
volební okrsek č. 44 Kouřílkova
  Neumannova
  Petřivalského
  Pod Hvězdárnou
  
Základní škola bří Hovůrkových
Svisle 13 
volební okrsek č. 45 
  
Gymnázium   9. května 
Jana Blahoslava Gen. Štefánika
a Střední  K Moštěnici
pedagogická škola Macharova
Gen. Štefánika 10 Na Loučkách
volební okrsek č. 46 Nerudova
  Sumínova
  Třebízského
  Wolkerova
   
Mateřská škola Čsl. letců 
Lešetín Durychova
Lešetínská 5 Gen. Rakovčíka
volební okrsek č. 47 Hostýnská
  Jarní
  Jižní čtvrť I
  Lančíkových
  Lešetínská
  Partyzánská
  U Hřbitova
   
Gymnázium   Jižní čtvrť II
Jana Blahoslava Jižní čtvrť III
a Střední  Jižní čtvrť IV
pedagogická škola 
Gen. Štefánika 10 
volební okrsek č. 48 
  
budova MMPr Přerov, 
Mírová 18, Lověšice část Přerov III - Lověšice
volební okrsek č. 49 
  
budova MMPr Přerov,
Grymovská 47 část Přerov IV - Kozlovice
Kozlovice 
volební okrsek č. 50 
   
budova MMPr Přerov,
Větrná 3, Újezdec část Přerov VI - Újezdec
volební okrsek č. 51 kromě ulice K Moštěnici
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Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb do Zastupitelstva Olomouckého kra-
je konaných ve dnech 7.–8. října v místě 
svého trvalého pobytu (statutárním městě 
Přerově), může požádat o vydání voličské-
ho průkazu. Voličský průkaz ho opravňu-
je hlasovat v jakémkoli volebním okrsku 
na území Olomouckého kraje – viz seznam 
obcí Olomouckého kraje na webu města.

O vydání voličského průkazu může volič 
požádat:
  osobně na Magistrátu města Přero-

va, Bratrská 709/34, ohlašovně po-
bytu, do okamžiku uzavření stálého 
seznamu, to je do 5. října do 16 hodin. 
Na vyvolávacím zařízení si žadatel zvolí 
službu „Trvalý pobyt, Změna trvalého 
pobytu“. O osobně učiněné žádosti se 
sepíše úřední záznam.

  nebo podáním doručeným nejpozději 
sedm dnů přede dnem voleb (do 30. 9. 
do 16 hodin) na podatelnu Magistrátu 
města Přerova, Bratrská 709/34. Podá-
ní v listinné podobě musí být opatře-
né úředně ověřeným podpisem voliče. 
Podání v elektronické podobě musí být 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky.

Magistrát města Přerova, ohlašovna po-
bytu, předá voličský průkaz osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu anebo jej 
voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Hlasovací lístky

Sada hlasovacích lístků bude dodána 
všem voličům nejpozději tři dny přede 
dnem voleb (4. 10. 2016), na požádání ji 
obdrží i ve volební místnosti.

Krajský úřad Olomouckého kraje zaregis-
troval 21 volebních stran, každá má svůj 
vlastní hlasovací lístek.

V Přerově bude hlasovací lístky voličům 
doručovat Česká pošta. Hlasovací lístky 
se doručují na adresu trvalého pobytu 
voliče vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům a po-
dobně. Pokud se volič na adrese svého tr-
valého pobytu nezdržuje, nemá domovní 
schránku, nebudou mu doručeny. 

Jak hlasovat

Volič v Přerově hlasuje ve volební míst-
nosti v tom volebním okrsku, kam podle 
místa svého bydliště patří. 

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
ČR platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem ČR. 
Občanský průkaz si volič může nechat 
vystavit i v den voleb, platí jeden měsíc, 
musí předložit dvě fotografi e a občanský 
průkaz. Současně musí požádat o vysta-
vení občanského průkazu se strojově či-
telnou zónou. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku, do-
píše okrsková volební komise do výpisu 
ze stálého seznamu voličů.
Volič, který se do volební místnosti do-
stavil s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů 
volič obdrží prázdnou úřední obálku (šedé 
barvy a opatřenou kulatým razítkem). 
Na žádost mu okrsková volební komise 
vydá i novou sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků. Zde do úřední obálky 
vloží jeden hlasovací lístek, na kterém 
může zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u čtyř kandidátů vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost.
K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepři-
hlíží.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží úřední obálku do hlasovací schránky.

V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků, nesmí být nikdo přítomen zá-
roveň s voličem.
Pouze s voličem, který sám nemůže upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo proto, že nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoli však člen okrskové volební komise, 

a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho 
pokyny upraví, vloží do úřední obálky 
a úřední obálku s hlasovacím lístkem 
vloží do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
okrsková volební komise hlasování neu-
možní.

Volič může okrskovou volební komisi ze 
závažných, zejména zdravotních, důvodů 
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (doma), ale pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat o hlaso-
vání mimo volební místnost na Magistrá-
tu města Přerova, Bratrská 709/34, pří-
zemí, kancelář č. 13 nebo na telefonním 
čísle 581 268 460.
Ve dny voleb pak na telefonním čísle 
581 268 224 nebo požádá přímo okrsko-
vou volební komisi, například prostřed-
nictvím jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební komise 
mohla voliče navštívit, potřebuje znát:
  jeho jméno a příjmení 
  adresu, kde ho má navštívit
  u panelových domů je dobré sdělit po-

schodí
  případně sdělit, který volební den a ho-

dinu volič preferuje

Kdy volič promarní svůj hlas

  jestliže do úřední obálky vloží jiný než 
hlasovací lístek na předepsaném tisko-
pise

  jestliže do úřední obálky vloží přetrže-
ný hlasovací lístek

  jestliže do úřední obálky vloží hlasova-
cí lístek poškozený tak, že z něj nejsou 
patrné potřebné údaje; zejména pořa-
dové číslo, jméno a příjmení kandidátů, 
číslo a název strany, označení voleb-
ního kraje, datum voleb, otisk razítka 
Krajského úřadu Olomouckého kraje

  jestliže do úřední obálky vloží více hla-
sovacích lístků, ať už ve prospěch růz-
ných stran, nebo tutéž stranu

  hlasovací lístek nevloží do úřední obál-
ky

  odevzdá prázdnou úřední obálku

Seznam zaregistrovaných volebních 
stran
Státní volební komise 23. srpna 2016 vy-
losovala čísla politických stran (PS), po-
litických hnutí (PH) a koalic (K) pro volby 
do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 
ve dnech 7. a 8. října 2016.   
Vzhledem k tomu, že ne všechny kan-
didující subjekty podaly kandidátní lis-
tiny ve všech krajích, není číselná řada 
na hlasovacích lístcích úplná.

Základní informace o podmínkách hlasování 
ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů vyhlásil prezident České republiky na dny 7. a 8. října. 
V Přerově se ale konají jen volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V pátek 7. října se bude hlasovat od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.
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ANO 2011 30

Česká strana sociálně demokratická 12

Československá strana socialistická 8
Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme!
Složení koalice: Dělnická strana sociální spravedlnosti, NÁRODNÍ FRONTA

75

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
Složení koalice: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Strana zelených

74

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
Složení koalice: Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, Patrioti České republiky, HOZK        

70

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
Složení koalice: Svoboda a přímá demokracie – Tomio  Okamura (SPD), Strana Práv Občanů             

78

Komunistická strana Čech a Moravy 37

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 26

Národní demokracie 41
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
Složení koalice: Strana zdravého rozumu - ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi, Česká strana národně sociální, Česká strana národně socialistická, 
Demokratická strana zelených

67

NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ
Složení koalice: NEZÁVISLÍ, Moravané      

25

OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK 53

Občanská demokratická strana 2

Piráti + Změna + ProRegion   Kraj nové generace
Složení koalice: Česká pirátská strana, politické hnutí Změna

6

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA             81
Starostové Pro Olomoucký kraj
Složení koalice: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, ProOlomouc

42

Svobodní a Soukromníci
Složení koalice: Strana svobodných občanů, Strana soukromníků České republiky

52

TOP 09   32
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Složení koalice: Úsvit – Národní Koalice, DOMOV s BLOKEM PROTI ISLAMIZACI

43

Volte Pravý Blok  www.cibulka.net 1

Název politické strany, politického hnutí a koalice, jejichž vylosované kandidátní listiny 
byly zaregistrované v Olomouckém kraji (v abecedním pořadí)

www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – říjen  2016                                                   změny vyhrazeny!

dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity

společná sauna 

z bazénu
sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15–7.30; 10–14 6.15–7.30; 10–14 imobilní 11–13 zavřeno v párech 15–21

Úterý 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–13; 14–16 15–21 ženy 14–21

Středa 15.30–17; 18–20 6.15–7.30; 9–14
15.30–17; 18–21

6.15–7.30; 9–14
15.30–17; 18–19 18–21 muži 13–21

Čtvrtek 18–20 6.15–7.30; 10–16; 18–21 6.15–7.30; 10–16 18–21 ženy 15–21

Pátek 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–14; 
17.30–18.30 imobilní 14–16 15–21 muži 15–21

Sobota 10–12,30; 13,30–20 10–12,30; 13,30–20 10–20; 13.30–20 společná 10–20

Neděle 10–18 10–18 imobilní 10–12
aqua aerobic 16–16.45 10–18 společná 10–18

výjimky (jak se plave v uvedené dny)

sobota 8. 10. 10–12.30; 14.30–20 10–12.30; 14.30–20 10–12.30; 14.30–20 společná 10–20

sobota 15. 10. 10–12.30; 16–20 10–12.30; 16–20 10–12.30; 16–20 společná 10–20

prázdniny 26.–27. 10. 10–20 10–20 dle běžného provozu

svátek 28. 10. 10–20 10–20 10–20 společná 10–20
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov

Eva Machalová, 725 017 083

1. 10. Brno Bystrc–Veveří–Brno pří-
stav, 14 km, vlak 6.41 hod., vede Šťáva
6. 10. Kroměříž–Kvasice, 14 km, vlak 
7.44 hod., vede Válková
6. 10. Lhotka–Nelešovice–Brodek, 
10 km, autobus 7.50, aut. stanice , č. 7, 
vede Lančová
8. 10. Bílá–Trojačka–Velké Karlovice, 
19 km, vlak 6.06 směr Rožnov, vede 
Sedláková
13. 10. Velký Újezd–Daskabát–Tršice, 
12 km, autobus 8.30 hod., aut. stanice 
č. 20 vede Szabóová
13. 10. Dětřichov nad Bystřicí–
Moravský Beroun, 15 km, vlak 6.37 
hod., vede Láhnerová
15. 10. Adamov–Nový Hrad–Blansko, 
15 km, vlak 7.41 hod., vede Šťávová
20. 10. Luhačovice–Bojkovice, 14 km, 
vlak 8.11 hod., vede Válková
20. 10. Bezuchov–Dřevohostický les, 
autobus 9.20 hod., aut. stanice č. 22, 
vede Jančová
22. 10. Raškov–Městské skály–Šumperk, 
19 km, vlak 6.06 hod., vede Sedláková
27. 10. Osvětimany–Sv. Klim–Osvě-
timany, 13 km, vlak 6.44 hod., vede 
Láhnerová
27. 10. Tlumačov–Otrokovice, 10 km, 
vlak 7.44 hod., vede Jančová
29. 10. Tesák–Držková–Kašava,
16 km, autobus 7.00 hod., aut. stanice 
č. 18, vede Válková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 

Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

1. 10. Bludov–Červený kříž–U kos-
telíčka–Komňátka, 15 km, vlak 7.06 
hod., vede Pěček.
5. 10. Hodonín–Červené domky–
Zbrod–Mutěnice búdy, 12 km, vlak 
7.25 hod., vede Poláková. 
8. 10. Grygov–Přestavlky–Hradis-
ko–Velký Týnec–Grygov, 15 km, vlak 
8.06 hod., vede Bartošík.
12. 10. Luleč–Pístovický mlýn–Cho-
cholík–Vyškov, 14 km, vlak 6.00 hod., 
vede Punčochářová.
15. 10. Mikulov–Südmährerkreuz–
Mikulov–Svatý kopeček–Sedlec, 
19 km, vlak 5.44 hod., vede Žaludová.
19. 10. Vinary–Zábeštní Lhota–Tršice, 
12 km, bus MHD 8.40 hod., vede Bartošík.

22. 10. Zdětín–Ptenský Dvorek–Na 
Pohodlí–Ptení–Zdětín, 16 km, vlak 
7.06 hod., vede Pěček.
26. 10. Rožnov p. R.–Hážovické díly–
Valašská Bystřice–Búřov–Na Horách, 
14 km, vlak 6.05 hod., vede Pěček.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

1. 10. Rozhledna na Kelčském Javorní-
ku, trasa: Chvalčov–Hostýn–Skalný–
Tesák–Jehelník–Kelčský Javorník–
Jehelník, vede Gábová, vlak, bus 8 hod.
4. 10. Schůze, restaurace Pivovar, 
19 hod., program na další měsíc, pro-
mítání z akcí
8. 10. Putování za burčákem, trasa: 
Dubňany, Jarohněvický rybník–
Mutěnice, hřiště u ZŠ Brněnská, vede 
Beránek, restaurace Parník, bus 
7:30 hod.
28.–30. Přechod Javorníků, trasa:
1. Bumbálka–Velký Javorník 
(1071 m)–Portáš–Kohutka, 2. Kohut-
ka–Papajské sedlo–Makyta–Hus-
lenky–Hovězí, 3. Hovězí–Vsacký 
Cáb–Vsetín, 67 km, vede Bezděk, 
vlak 6.05 hod. 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

Otevírací doba: Út–pá 8–17 hod.  
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy:

Do 2. 10. Nevšední umělec František 
Bílek, výstava obrazů.
Do 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb
O čem se nemluví. Výstavní projekt 
přiblíží osobní hygienu (koupelny) 
a soukromý život (ložnice) našich 
předků od konce 19. století do polovi-
ny 20. století. Velký výstavní sál 
a kruhový sál zámku.
Do 31. 3. 2017 Komenský? Toho už 
jsme někde viděli! Výstava představí 
tzv. druhý života J. A. Komenského 
s důrazem na běžně dostupné před-
měty. V prostorách zámku.

Akce:

1. 10. Uměleckohistorický zájezd 
do Litomyšle a Moravské Třebové. 
Autobusový zájezd. 
7. 10. Splachujeme!...... aneb  „Co se do 
výstavy nevešlo“. Derniéra výstavy 
Z koupelen a ložnic aneb O čem se 
nemluví formou divadelního před-
stavení. Komediálně laděná hraná 
kostýmovaná koláž, v 17 hod. ve slav-
nostní síni přerovského zámku.
28. 10. Státní svátek - vstup zdarma.
Kontakt na tel. 581 250 531 
– pokladna muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.; So–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Výstavy:
Do 31. 10. Jak semena putují krajinou. 
Fotografi e semen chráněných rostlin 
KRNAP vypráví příběhy o způsobech 
jejich šíření. 

Akce:
1. 10. Ptačí festival – Záhlinice, pro-
cházka soustavou rybníků s přileh-
lým lužním lesem, pozorování ptáků, 
ukázka kroužkování. V 8.15 hod. před 
hospodou U Čápa v Záhlinicích
1. 10. Ptačí festival –  ornitologic-
ká exkurze s ukázkami vodních, 
mokřadních a rákosinových ptáků, 
hlasy, kroužkování, hry pro děti, sraz 
v 8 hod. u váhovny naproti nádraží 
v Sedleci u Mikulova, doprava vlastní
3. 10. Houbařské pondělí, od 17 hod. 
v budově ORNIS
4. 10. Den zvířat, program pro školy – 
den se zvířátky, tvoření a povídání o zví-
řatech kolem nás, navštívíme záchran-
nou stanici, budeme pozorovat živá zví-
řata a vyzkoušíme si, jak jim dokážeme 
pomáhat. Objednávky do 30. 9.
8. 10. Houbařská vycházka, Hostýn-
ské vrchy–Tesák s Jiřím Polčákem, 
sraz v 8 hod. u autobusové zastávky 
na Tesáku (odjezd autobusu z Přerova 
v 7 hod.)
13. 10. Jak si vypěstovat vlastní 
semínka, beseda s chovatelkami spo-
lečnosti Gengel, paní Štefkovičovou 
a Komendovou, od 17 hod., Korvínský 
dům 
15.–16. 10. Okresní zahrádkářská 
výstava ČZS – stánek ekoporadny, 
zámek v Hustopečích nad Bečvou, so 
10–17 hod., ne 10–16 hod.
20. 10. Den stromů – oslava stromů 
procházkou, akce pro základní školy, 
hry a kvízy, prohlídka zajímavých 
stromů v parku Michalov, přihlášky 
v ORNIS 
20. 10.  Prohlídka parku Michalov 
s průvodcem, sraz v 16 hod. před 
restaurací Michalov
21. a 22. 10. Oslavy lesa na Flóře, info-
stánek ORNIS v pátečním programu 
pro školy (9–13 hod.) a v sobotním 
pro veřejnost (10–16 hod.), výstaviš-
tě Flora Olomouc – Rudolfova alej
21. 10. Drátované košíčky na podzimní 
plody – výtvarná dílna, 16–19 hod. 
v budově ORNIS. 
26. 10. Jak salátek cestoval aneb 
SEMO – semenaří odborníci. Beseda 
s ředitelem fi rmy SEMO Janem Práši-
lem. Od 17 hod., Korvínský dům 
28. 10. Státní svátek – vstup zdarma.
31. 10. Semínkovna – derniéra výsta-
vy s otevřením semínkovny, prodej 
semen, poradna, od 16 hod., budova 
ORNIS.
Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, 
Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna, Po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@
prerovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS. 

HRAD HELFŠTÝN

denně mimo pondělí 9–17 hod.

MĚSTSKÝ DŮM

10. Hurá na duchy…aneb zachraňme 

divadlo s Majdou a Petrem, zábavná 
show Magdaleny Reifové a Petra 
Vacka „Písničkohraní“, v 15 hod.
4. 10. Senior symposium – preventivní, 
výchovně vzdělávací akce u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů, dopoled-
ne: prezentace fi rem, zdravotnických 
a neziskových organizací, 9–12 hod., 
odpoledne: odborné přednášky a kul-
turní program, 13–17.30 hod.
6. 10. Robert Křesťan a Druhá tráva, 
legenda folk, country a bluegrassové 
scény, v 19.30 hod.
7. 10. Taneční, kurz P1 v 17.30 hod. 
a kurz P2 ve 20 hod.
9. 10. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská kapela
12. 10. Operetní skříňka s líčidly 
- zábavný pořad ostravských a 
opavských umělců. Bohatá scénická 
dekorace a kostýmy, klavírní dopro-
vod, v 19.30 hod.
14. 10. Taneční, kurz P1 v 17.30 hod.
a kurz P2 ve 20 hod.
15. 10. Tenkrát ve 3, dnes v 8, taneční 
večer pro pamětníky a dříve naroze-
né, hraje REVOX, v 19.30 hod.
18. 10. Dívčí válka, Divadlo Františka 
Ringo Čecha, v 19.30 hod.
20.–22. 10. Československý jazzový 
festival – program na str. 7
23. 10. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje skupina MINI
26. 10. Moravská fi lharmonie Olo-
mouc, slavnostní koncert ke státnímu 
svátku, sólisté: Miriam Rodriguez 
Brullová /Slovensko/ kytara/, Massi-
mo Merceli /Itálie/ fl étna/, dirigent: 
Petr Vronský, v 19.30 hod.
28. 10. Taneční, prodloužená P1, 
18–23 hod.
29. 10. Taneční, prodloužená P2, 
18–23 hod.
Předprodej MIC, tel.: 581  587 711

DIVADELNÍ PODZIM

20. 10. Pánská šatna aneb Improviza-
ce v Ypsilonce, účinkují Martin Dejdar 
a Jiří Lábus, v 19 hod., hotel Jana

BLUES NAD BEČVOU

19. 10 Martin Ketner Band (CZ) 
a Carvin Jones Band (USA), restaura-
ce Pivovar v 19 hod.

KLAVÍRNÍ KONCERT

9. 10. Klavírní koncert Barbory 
Halouzkové, v 18 hod. v Mervartově 
síni přerovského zámku

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Akce pro dospělé:

4. a 11. 10. Základy úprav digitální 
fotografi e – dvě lekce kurzu (jen pro 
přihlášené účastníky), učebna MěK.
5. 10. Kde ženy vládnou – kulturně-
-cestopisná přednáška K. Karáskové, 
Ministerstvo zemědělství, 
Wurmova 2, od 17 hod.
6. 10. Prodej vyřazených knih, sute-
rén MěK v Přerově, od 8 do 17 hod.
6. a 18. 10. Používáme tablet – před-

INZERCE
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náška Pavla Cimbálníka, učebna MěK, 
od 16 hod.
11. a 25. 10. Videopřednášky zimního 
semestru VU3V s názvem Kouzelná 
geometrie, učebna MěK (jen pro již 
přihlášené studenty)
19. 10. Hrobky Údolí králů – přednáška 
cestovatele a fotografa J. Kynčla, Minister-
stvo zemědělství, Wurmova 2, od 17 hod.
25. 10. Olomouc a okolí – přednáška 
Š. Blaha, učebna MěK, od 17 hod.
31. 10. Kulturní akademie knihovny 
na téma M. Verner – úspěchy české 
egyptologie, učebna MěK, od 13 hod. 

Akce pro děti:
3. 10. Zahájení bowlingového turnaje 
X-BOX, půjčovna pro děti, od 15 hod.
4. 10. Tvořivá dílna – PET želvy, půj-
čovna pro děti, od 14 hod.
6. 10. Tvořivá dílna – 3D myšky, půj-
čovna pro děti, od 14 hod.
6., 13., 20., 27. 10. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
8. 10. Klub hráčů, pobočka MěK 
v Předmostí, od 9 do 12 hod.
13. a 27. 10. Klub hráčů, půjčovna pro 
děti, od 14 hod.

Akce v místních částech:
3. 10. Tvořivé dílny – barevné větrní-
ky z papíru, Lověšice, od 16 hod.
3. a 7. 10. Soutěžní kvízy a pohádkové oma-
lovánky pro děti, Žeravice, od 16.30 hod.
4. 10. Tvořivé dílny – výroba záložek 
do knih, Dluhonice, od 16.30 hod.
6. 10. Podzimní turnaj pro děti ve hře 
BER – DEJ, Čekyně, od 16.30 hod.
6. 10. Obal si svou knihu – přijďte si vyzkou-
šet obalování knih, Henčlov, od 16 hod.
6. 10. A jedeme dál (hry, kvízy a sou-
těže pro děti), Kozlovice, od 16 hod.
6. 10. Tvořivé dílny – bramborové 
tvoření, Žeravice, od 16.30 hod.
11. 10. Kosmetika pro ženy v každém 
věku – přednáška M. Bučkové, Újez-
dec, od 16.30 hod.
13. 10. Tvořivé dílny – duchové, Čeky-
ně, od 16 hod.

22. 10. Tvořivé dílny – podzimní 
dekorace, Dluhonice, od 17 hod.
25. 10. Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! 
– akce pro děti, Újezdec, od 16.30 hod.
25. 10. Tvořivé dílny – podzimní 
dekorace, Vinary, od 17 hod.
27. 10. Tvořivé dílny – výroba podzim-
ních dekorací, Kozlovice, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a

3. 10. Mořské řasy a naše zdraví – 
Olga Župková, v 10.15 hod.
3. 10. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
10. 10.  Maroko I., 2. část – Bedřich 
Šuba, v 10.15 hod.
11. 10. Vycházka s trekingovými hole-
mi: prohlídka farmy při SzeŠ, sraz 
v 10.15 hod. SONUS. 
12. 10. Kavárna pro seniory: Kirgiz-
stán – Petr Pavlačík, v 16 hod.
14. 10. Kavárna pro seniory: Itálie, 
Toskánsko, v 16 hod., přednáší Věra 
Polidorová
17. 10. Beseda s psychologem – PhDr. 
Jana Gebauerová, v 10.15 hod.
18. 10. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Kostel v Bochoři, autobusem 
v 10.40 hod. z aut. nádraží, stanoviště 9, 
24. 10. Rukodělná činnost: dušičkové 
věnce, v 10.15 hod.
31. 10. Finanční gramotnost: Inves-
tování pro každého – Ing. Jaroslav 
Kuboš, v 10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem 
vždy v po a čt od 9 do 10 hod. 
Internet pro seniory 
vždy v po od 9 do 13 hod. Lektor je 
přítomen od 12 do 13 hod.
PC kurz pro začátečníky vždy v po 
od 13 do 14.30 hod. v centru SONUS, 
cena 450 Kč. 
PC kurz pro pokročilé vždy v po od 
14.45 do 16.15 hod. v centru SONUS, 
cena 400 Kč. 
Přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

SVČ ATLAS 

4. 10. Den zvířat, od 9 do 13.30 hod., 
v budově BIOS, pro školy i veřejnost.
19. 10. Rybářská soutěž na řece 
Bečvě - sraz u majáku v 15 hod., pro 
děti od 6 do 15 let.
13. 10. Den otevřených dveří u Přero-
váčku od 16 do 18 hod., pro děti od 6 let. 
26. 10. Výroba keramických betlémů 
od 9 do 12 hodin, přihlášky předem
31. 10. O nejkrásnější halloweenskou 
dýni – vlastnoručně zhotovenou 
a řádně označenou dýni  přineste 
i se svíčkou v pondělí do 16 hod. na 
ATLAS, v 17 hod. budou dýně před 
ATLASEM rozsvíceny a výherci získají 
hezké ceny.

Keramické hrátky pro děti, 
mládež a dospělé. 
Páteční od 15 do 17 hod, sobotní od 
8 do 11 hod. Přihlášky předem Atlas.

  DUHA KLUB DLAŽKA

14.–16. 10. Eldorádo
21.–23. 10. Víkend stolních her
20. 10. Jiří Černý a Queen – poslecho-
vý pořad, v 17 hod.  
21.–23. 10. Víkend stolní her – od 15 let
25. 10.  Slet bubeníků, 15. ročník, kon-
cert v klubu Teplo, v 19.30 hod.
27.–30. 10. Pirátské podzimní prázd-
niny pro děti v Rajnochovicích
27.–30. 10 Súlovské vrchy – turistic-
ký víkend pro dospělé i rodiče s dětmi

DUHA KLUB RODINKA

27.–30. 10. Podzimní prázdniny s pla-
váním, Horní Bečva.
Zápis do rodinné miniškolky pro děti 
1-4 roky, kolektiv do 10 dětí, zážit-
ková pedagogika, prvky Montessori 
pedagogiky.

DIVADELNÍ PODZIM

20. 10. Pánská šatna aneb Improviza-
ce v Ypsilonce, účinkují Martin Dejdar 
a Jiří Lábus, v 19 hod., hotel Jana

RC SLUNÍČKO

Otevřeno 9–12 hod.

13. 10. Dráčkování, zahrada RC, 
v 16 hod.
27. 10. Putování za zvířátky, Země-
dělská škola, v 9 hod.
31. 10. Dýňové slavnosti, RC Sluníčko, 
od 16 hod.

S LAMPIONY ZA STRAŠIDLY 

14. 10. Strašidlácké hrátky – 10. roč-
ník tradičního lampionového pochodu 
za strašidly. Kromě starých osvěd-
čených strašidel se možná dostaví 
i úplně nová. Začátek je v 19.15 hod. 
na Laguně u Bašty u Dokládalů. Na 
svícení si strašidla přinesou lampiony, 
baterky by strašidla zaplašily.

KERAMIKA ÚJEZDEC

6. 10. Vyrábíme základ svícnu z kera-
miky, v 15.30 hod.
13. 10. Vyrábíme netopýra, v 15.30 
hod.
20. 10. Vyrábíme z mýdlové hmoty, 
v 15.30 hod.
27. 10. Glazování, v 15.30 hod. 

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

7. 10. Položení květů k pamětní desce 
u přerovské sokolovny, v 17 hod. Pro-
gram pokračuje v loutkovém divadle.

OKRESNÍ 
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

15.-16. 10. Přerovské babí léto: téma 
Oslava narození miminka, zámek 
Hustopeče nad Bečvou, souteže 
o nejhezčí jablko, o aranžmá slav-
nostního stolu (pro střední školy), 
výstava ovoce a zeleniny, prezentace 
včelařů a ornitologů, prodej stromků, 
poradna. Otevřeno v so od 10 do 
17 hod, ne od 10 do 16 hod.

INZERCE

Jako sportovní lékař poznal s fotbalisty Sigmy, 
ale i s dálkovými plavci nebo tenisty celou 
republiku. Jako praktický lékař se naopak 
denně potkává s běžnými problémy obyčejných 
lidí. Své zkušenosti nyní nabízí do služeb 
Olomouckého kraje. „Když se bavím se svými 
pacienty, tak prakticky netuší, co vlastně 
hejtman dělá. Ale vnímají ho jako jeden ze 
symbolů kraje. Proto je tak důležité, aby kraj 
reprezentoval člověk, kterého neprovázejí 
skandály, který umí naslouchat problémům 
občanů a má recept na jejich řešení. Kraj je 
složitý  organismus a pečovat o něj náročný 
úkol, stejně jako v medicíně,“ říká šedesátiletý 
kandidát na hejtmana za hnutí ANO, 
lékař OTO KOŠTA.

Jaká je vaše „hejtmanská“ vize?
Od lidí, kteří za mnou každý den chodí do 
ordinace, vím, že je nezajímá velká politika, 

ale chtějí pro své rodiny zajistit dobrý život. 
Aby měli kde pracovat, dostávali za to slušnou 
mzdu a aby se v práci cítili dobře a užitečně. 
Aby se o ně někdo postaral, když to v nemoci 
nebo ve stáří nezvládnou sami. Aby jejich děti 
chodily do dobrých škol a měly zajímavou 
náplň pro volný čas. A hlavně – aby se cítili 
bezpečně, protože v atmosféře strachu si nic 
z toho neužijí.

Co náš kraj nejvíce trápí?
Zadluženost kraje je druhá nejvyšší v repub-
lice, čtyři miliardy korun, to je ostuda! S tím 
souvisí velmi špatný stav krajských silnic II. 
a III. třídy, zanedbané technické školství a ne-
dostatečná podpora cestovního ruchu. Mnohé 
jde zlepšit také v krajském zdravotnictví, 
včetně péče o seniory. Když budou mít naši 
občané zdravotní problém, kraj se o ně musí 
umět postarat. Protože pokud nebudeme 

zdraví, tak nemá cenu se bavit o žádných 
dalších věcech.
 
Jak jste již zmínil, prioritní je pro vás také 
otázka bezpečnosti. Není to ale úkol spíše 
pro vládu?
Dnešní nepřehledná situace ve světě se 
dotýká každého z nás a kraj se musí postarat 
o bezpečnost svých občanů, to za nás 
neudělá žádný ministr vnitra. Jsem velmi 
opatrný k migrační politice, jak ji prosazují 
některé státy EU. Neumím si představit, že by 
na území Olomouckého kraje vzniklo nějaké 
uprchlické centrum, a pokud ano, tak jen 
s výslovným souhlasem kraje a dané obce. 
A co je důležité: bezpečnostní a záchranné 
složky musí dostat od kraje větší podporu. 
Od policistů přes vojáky, hasiče a záchranáře. 
Protože když se něco semele, tak právě na ně 
se budeme spoléhat.

Lékař Oto Košta, kandidát na hejtmana za hnutí ANO:
Se Sigmou jsem projel celou republiku, ale na náš kraj nedám dopustit
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1.–3. 10. v 17.30 hod. Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti 3D
1. 10. ve 20.00 hod. Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti 3D  
2. 10. ve 20.00 hod. Th e Beatles: Eight 
Days and Week – Th e Touring Years 
3.–4. 10. ve 20.00 hod. Deepwater 
Horizon: Moře v plamenech   
4. 10. v 17.30 hod. Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti 2D, 
dabing
5. 10. v 17.00 hod. Čapí dobdrodružství 2D
5. 10. ve 20.00 hod. Leonardo da Vinci: 
Génius v Miláně, KLUB
6.–7. 10. v 17.30 hod. Instalatér z Tuch-
lovic, republiková premiéra
8.–9. 10. v 17.30 hod. Dítě Bridget 
Jonesové, dabing 
6.- 7. 10. ve 20.00 hod. Anthropoid

8.–9. 10. ve 20.00 hod. Instalatér 
z Tuchlovic

10.–11. 10. v17.30 hod. Anthropoid

10.–11. 10. ve 20.00 hod. Dítě Bridget 
Jonesové, dabing
12. 10. v 17.00 hod. Kubo a kouzelný 
meč 2D
12. 10. ve 20.00 hod. Učitelka ARTkino
13.–16. 10. v 17.30 hod. Bezva ženská 
na krku, republiková premiéra
13.–14. 10. ve 20.00 hod. Inferno, 
republiková premiéra
15.–18. 10. ve 20.00 hod. Bezva ženská 
na krku

17.–18. 10. v 17.30 hod. Inferno

19. 10. v 17.00 hod. Obr Dobr 2D
19. 10. Kino nehraje – uzavřená spo-
lečnost

20.–21. 10. v 17.30hod. Jack Reacher: 
Nevracej se, republiková premiéra
22.–23. 10. v 17.30 hod. Dítě Bridget 
Jonesové, dabing
20.–23. 10. ve 20.00 hod. Bezva žen-
ská na krku

24.–25. 10. v 17.30 hod. Bezva ženská 
na krku

24. 10. ve 20.00 hod. Instalatér 
z Tuchlovic

25. 10. ve 20.00 hod. Kiss, KONCERT
26. 10. v 17.00 hod. SNOW FILM FEST 
2016

27.–30. 10. v 17.30 hod. Doctor Strange 
3D, dabing, republiková premiéra
27. 10. ve 20.00 hod. Kruhy, republiko-
vá premiéra  
28. 10. ve 20.00 hod. Anthropoid 
29.–30. 10. ve 20.00 hod. Kruhy 

31. 10. v 17.30 hod. Bezva ženská 
na krku

31. 10. ve 20.00 hod. Dítě Bridget 
Jonesové, dabing 

BIJÁSEK

2. 10. v 15.30 hod. Tajný život mazlíčků 
3D, BIJÁSEK

9. 10. v 15.00 hod. Kubo a kouzelný 
meč 3D, BIJÁSEK

16. 10. v 15.00 hod. Kubo a kouzelný 
meč 2D, BIJÁSEK

23. 10. v 15.30 hod. Tajný život mazlíč-
ků 2D, BIJÁSEK
30. 10. v 15.00 hod. Kubo a kouzelný 
meč 3D, BIJÁSEK

 Změny v programu vyhrazeny

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Knihkupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, tel. 731 116 622

Paličkované 
krajky Jitky 
Hanákové 
jsou v Gale-
rii města 
k vidění 
od 29. září, 
kdy výsta-
va začíná 
v 17 hodin 
vernisáží. 
O příjemnou 
atmosféru 
se postará 
Jazz Base 
Petra Sto-
jana. Jitka 
Hanáková tvoři paličkované krajky už 19 let, v galerii je ukázka jejích prací, kdy 
krajku autorka kombinuje s keramikou, řezaným achátem, sklem či papírovým 
motouzem. Jak se paličkovaná krajka tvoří, se mohou zájemci přijít podívat 
ve středu 19. října od 9 do 17 hodin přímo do galerie, kde bude k vidění při práci 
sama autorka Jitka Hanáková. 

Výtvarnice Lenka  
Procházková z Ústí nad 
Labem se kresbě věnu-
je už 16 let. Původně 
začínala obrázkovými 
pohledy a její další tvor-
ba – interiérové malby, 
je k vidění v mnoha 
ordinacích i školkách 
a dětských koutcích. 
Má za sebou i řadu 
projektů pro komerční 
i neziskové organizace, 
samostatné výstavy, 
ilustrovala dětské knihy i učebnice. Z jejích obrázků čiší pohoda a harmonie, 
často kreslí namísto lidských postav nejrůznější zvířátka.

Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Trafačka – krámek pro radost, Na Marku, tel. 608 408 295

Milovníci naivního umění se mohou těšit na obrazy 
malířky a herečky Ivy Hüttnerové. Výstava bude 
6. října v 17 hodin zahájena vernisáží za přítomnosti 
autorky a potrvá až do 3. listopadu. Malířka měla 
svou první výstavu ve foyeru divadla Vítězslava 
Nezvala v Karlových Varech v roce 1974. Od té 
doby uspořádala řadu samostatných výstav doma 
i v zahraničí.  Z jejích obrázků sálá touha po životě, 
v některých je doslova zakleto kouzlo staré Prahy 
s malými krámky v zapadlých koutech ulic. 

Až do 7. října mohou návštěv-
níci zhlédnout výstavu obrazů 
přerovského rodáka Petra 
Malíka, který se věnuje od 
90. let naivnímu umění. Oblíbe-
ná témata autor neopouští ani 
ve své současné tvorbě - rád 
maluje přírodu, ptáky a hmyz, 
ale také městská zákoutí. Ve 
druhé polovině října budou 
v Pasáži zahájeny ještě další 
dvě výstavy. Jednou z nich 
jsou Skleněné vzpomínky, jež 
návštěvníkům přiblíží ojedinělý 
nález fotografi í z fotoatelié-
ru  Vojtěcha Letfuse z Krato-
chvílovy ulice č. 13 v Přerově. 
Druhá výstava - Sladká dynas-
tie, připomene slavnou rodinu 
Miloše Suma - cukráře, grafi ka 
a legionáře, od jehož úmrtí 
letos uplynulo padesát let.

Říjnová výstava na Trafačce patří 
andělům z výtvarné dílny Zuzany Stra-
kové ze Lhoty Rapotína. Figurální sochy 
z šamotové hlíny autorka točí na kruhu 
a poté je barví engobou. Některá její 
fi gurální tvorba dosahuje až  výšky 
dospělé postavy. Něžnou podobu 
andělům dodává jejich zasněný výraz 
a krajkový šat, který autorka s peč-
livostí a precizností vykrajuje z hlíny. 
Podobným způsobem tvoří i takzva-
né etnokamínky, které jsou určeny 
do interiéru i zahrad a skalek. 


