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KRÁTCE Prostor před Přerovankou patří Kainarovi
Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se v říj-
nu nesejdou v pondělí, ale 
 v úterý 24. října od 15 ho-
din v sále Městského domu. 
Přímý přenos jednání za-
stupitelstva mohou zájemci 
sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red) 

Komenského 
medaili získá letos 
sedm osobností
Zástupci města ocení 23. říj-
na v Mervartově síni přerov-
ského zámku sedm laureátů 
Cenou města Přerova – me-
dailemi J. A. Komenského. 
Tu předávají zástupci města 
už od roku 1964 významným 
a úspěšným osobnostem Pře-
rova.  „Letos od občanů přišlo 
celkem třináct návrhů, zastu-
pitelé města rozhodli v pon-
dělí 18. září o sedmi jménech 
– z toho dva dostanou cenu in 
memoriam,“ uvedla mluv-
čí radnice Lenka Chalupo-
vá. Prestižní medaili si letos 
převezme sběratel fotografi í 
Přerova Jiří Rosmus, mykolog 
Jiří Polčák, turista Stanislav 
Dostál, učitelka a folkloristka 
Dagmar Bouchalová, fotograf 
Jan Čep. In memoriam ar-
cheolog Jan Mikulík a lékař 
Jan Vignati.  (ilo)

Čtyřkoalice v Přerově skončila, město vede SpP a hnutí ANO 
Vládnoucí čtyřkoalice se vy-
povězením koaliční smlouvy 
strany Za prosperitu Přerova 
a jeho místních částí a Nezá-
vislých v polovině září rozpad-
la. Důvodem k odchodu podle 
vyjádření členů Za prosperi-
tu i Nezávislých byly dlouho-
dobé rozpory uvnitř koalice. 
Zástupci odcházejících stran 
se však shodli, že nechtějí, aby 
se město dostalo do bezvládí, 
a vylučují i předčasné volby. 
Členové Za prosperitu svým 
koaličním partnerům vytý-

kali zejména chování čelních 
představitelů města směrem 
k veřejnosti, odchody kvalifi -
kovaných zaměstnanců z ma-
gistrátu a obstrukce při vyža-
dování informací podle zákona 
o svobodném přístupu k infor-
macím. 

„Navíc se rozpory zača-
ly projevovat i na veřejnosti, 
zejména na zastupitelstvu,“ 
uvedl na tiskové konferenci 
k vypovězení koaliční smlou-
vy Radek Pospíšilík. Ten také 
řekl, že členové jeho strany 

vyzvali své zástupce k odcho-
du z koalice již letos v únoru. 
Stranu Za prosperitu podpo-
řilo svým odchodem i hnutí 
Nezávislí. 

„Když jsme vstupovali 
do koalice, chtěli jsme změ-
nu v ovzduší na jednání za-
stupitelstva. Výsledkem je, že 
příkopy se ještě prohloubily. 
Svým vystoupením z koalice 
nebudeme usilovat o změnu 
ve vedení města. Chceme se 
chovat racionálně. Nechceme, 
aby se město dostalo do bez-

vládí,“ uvedl na tiskové konfe-
renci k odstoupení ze čtyřko-
alice Petr Hermély, předseda 
klubu Nezávislých. Podle něj 
je zodpovědnější dát prostor 
ke vzniku většinové platformy 
pro podporu realizace záměrů 
města. Čtyřkoalice měla pů-
vodně v 35členném zastupi-
telstvu 21 hlasů, po loňském 
odchodu Tomáše Tužína z SpP 
a odstoupení Prosperity a Ne-
závisých, má nyní dvoukoali-
ce 16 hlasů. 

Dokončení na straně 2

LAVIČKA KAINARKA je zakomponována mezi betonové květináče a může posloužit i jako stupňovité pódium pro muzikan-
ty nebo naopak pro posluchače. Navíc v sobě skrývá knihovničku , z níž si mohou lidé vybírat knížky.  Foto: Ingrid Lounová 

Kromě Kainarovy ulice má 
v Přerově básník a muzikant 
Josef Kainar už i svou lavičku. 
Ta byla Přerovanům slavnost-
ně předána v neděli 10. září 
u příležitosti otevření dvorků. 
Lavička Kainarka se nachází 
v parčíku před Přerovankou, 
hned vedle kašny. A její pre-
miérový den oživila muzikou 
Přerovská hudební společnost 

Entuziasté, která má v reper-
toáru i básníkovy texty. „Ka-
marádi se nás ptali, proč jsme 
si pro lavičku vybrali právě 
toto místo, kde se scházejí 
bezdomovci, kde jsou jen ně-
jaké budky a betonové květi-
náče. My ale víme, že veřejné 
prostory ovlivňují chování lidí 
a právě tyto lavičky jsou im-
pulsem, aby se tu začal jiný 

život. Aby Přerováci objevili 
i toto místo s krásnou kašnou,“ 
zmínil architekt Milan Šuš-
ka, který  je jedním z autorů 
návrhu lavičky. Druhá autor-
ka - sochařka Pavla Voborník 
Kačírková, prosadila u lavičky 
struny, takže se zájemci mo-
hou pokusit Kainarku i roze-
znít.  (ilo)   

Více na straně 3
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Jak dále s odpady

Kam bude směřovat odpado-
vé hospodářství města Pře-
rova, se dozvědí lidé, kteří 
přijdou ve čtvrtek 5. října 
v 15 hodin do malého sálu 
Městského domu. Odborní-
ci na odpadové hospodář-
ství přednesou vize města 
a jsou připraveni odpovídat 
i na dotazy občanů.  (ilo)

Kotlíkové dotace
Jste vlastníkem rodinného 
domu a zajímají vás pod-
mínky, za jakých můžete 
žádat o kotlíkové dotace? 
V tom případě si nenechejte 
ujít seminář, který se koná 
v úterý 17. října od 13 do 16 
hodin v zasedací místnosti 
magistrátu ve Smetanově 
ulici č. 7 (ve dvorním trak-
tu). Vstup je zdarma.  (ilo) 

Škola dostane 
nová okna
Výměna oken čeká další pře-
rovskou historickou stavbu, 
která stojí v centru města. 
Radní v září rozhodli, že nová 
okna dostane škola v Palac-
kého ulici 25. Dnes se v ní 
nachází vysoká škola. Stav 
oken je v obou budovách škol 
v Palackého ulici v hava-
rijním stavu. „Z fi nančních 
důvodů bude nutné provést 
zateplení postupně. Pravdě-
podobně už příští rok zatep-
líme budovu v Palackého uli-
ci 25, pak teprve tu vedlejší,“ 
informoval náměstek primá-
tora Petr Měřínský. Výměna 
oken a zateplení boční části 
jedné budovy přijde na více 
než 6 milionů korun. Město 
se bude ucházet o dotaci, kte-
rá v případě úspěchu může 
dosáhnout až na hranici 
40 procent nákladů. (ilo) 

 Čtyřkoalice v Přerově skončila, město vede SpP a hnutí ANO 
Pokračování ze strany 1

Na zářijovém zastupitelstvu se 
k situaci po vyzvání opoziční-
ho zastupitele Michala Záchy 
k situaci vyjádřil i primátor 
Přerova Vladimír Puchalský. 
„To, co se stalo politicky 
v rámci koalice, chod města 
Přerova v ničem neohrožuje. 
Kvorum zastupitelů nepokles-
lo pod 18 mandátů. Je schopno 

rozhodovat, navrhovat a ří-
dit město. Rada je usnáše-
níschopná, protože v ní zasedá 
10 zastupitelů, jeden rezig-
noval a v průběhu nejbližšího 
období budeme hledat ade-
kvátní řešení v diskusi s vámi 
se všemi,“ řekl na zastupitel-
stvu Vladimír Puchalský.

 K dalšímu vývoji se vyjá-
dřil i radní Petr Vrána, který 

je předsedou koaliční rady. 
„Situace je taková, že máme 
písemné odstoupení z koali-
ce Nezávislých a Prosperity. 
Máme písemnou abdikaci Rad-
ka Pospíšilíka z rady, to je vše. 
Od Nezávislých – od Rudolfa 
Neulse zatím abdikaci nemá-
me, rada je tak v této chvíli de-
setičlenná,“ uvedl Petr Vrána. 
Podle něj nyní připadají v úva-

hu dva scénáře. „Desetičlenná 
rada fungovat nemůže, musí 
mít lichý počet členů. Buď ode-
jde pan Neuls a my necháme 
radu devítičlennou, nebo pan 
Neuls neodejde a my dovolíme 
dalšího člena, aby byla rada je-
denáctičlenná,“ vysvětlil Vrá-
na. Do uzávěrky aktuálního 
čísla Přerovských listů nebyl 
znám další vývoj.  (ilo)

Do dotací míří skoro 19 milionů korun
Kultura, sport, volný čas, ob-
last sociální a zdravotnictví – 
do těchto čtyř sfér míří dotační 
programy pro rok 2018. V pon-
dělí 18. září je vyhlásili pře-
rovští zastupitelé. Celkově by 
mělo jít do nejrůznějších aktivit 
a projektů skoro 19 milionů ko-
run. Vloni šlo do dotací z roz-
počtu města 16 a půl milionu ko-
run – letos je to o 2 a půl milionu 
korun více.„Program na pod-
poru kultury počítá s částkou 1 
milion 998 tisíc korun. Do spor-
tu půjde 12 milionů 420 tisíc ko-

run, do aktivit volnočasových je 
naplánována suma 464,6 tisíce 
korun a oblast sociální a zdra-
votní má vyčleněnou částku 3 
miliony 891 tisíc 600 korun,“ 
uvedl náměstek přerovské-
ho primátora Tomáš Navrátil.
Žádosti spolků, škol a dalších 
organizací budou přijímány 
od 23. října do 3. listopadu. „Tis-
kopisy budou k vyzvednutí už 
od středy 20. září na třech mís-
tech – v Městském informačním 
centru, v Kanceláři primátora 
na Masarykově náměstí čís-

lo 2 a na adrese Smetanova 7, 
kde sídlí odbor sociálních věcí 
a školství. Formuláře najdou zá-
jemci také na webových strán-
kách města,“ upřesnila mluvčí 
radnice Lenka Chalupová.

V materiálu o dotačním pro-
gramu, který prošel hlasováním 
zastupitelstva, se mimo jiné píše, 
že letos dojde ke změně způso-
bu spolufi nancování tradičního 
Přerovského jazzového festivalu. 
Město se stane plnohodnotným 
spolupořadatelem akce, a to včet-
ně podílu na fi nancování.  (ilo )

NA BURZU PRÁCE zamíří hlavně žáci devátých tříd základních škol, mohou přijít 
i rodiče. Šanci uspět na trhu práce mají i lidé z řad nezaměstnaných.  Foto: archiv IK  

Burza práce poradí deváťákům i lidem, 
kteří hledají na Přerovsku zaměstnání

 Má stále řemeslo zlaté dno? A o jaké profese je na trhu práce v posledních letech největší zájem? Tak 
přesně na tyto otázky se pokusí najít odpověď ti, kteří ve čtvrtek 12. října zamíří na Burzu práce a vzdělání 
do přerovského hotelu Jana. 
Burza práce a vzdělání se v Pře-
rově koná už potřetí. Cílem orga-
nizátorů akce je předat mladým 
lidem – žákům devátých tříd, je-
jich rodičům a všem ostatním zá-
jemcům užitečné informace pří-
mo od zaměstnavatelů i ze škol. 
„Návštěvníkům se veletržní for-
mou představí asi 25 vystavova-
telů a také 13 středních škol a dvě 
vysoké školy s vazbou na přerov-
ský region, o jejichž absolventy 
mají zaměstnavatelé největší zá-
jem,“ informovala ředitelka Úřa-
du práce v Přerově Ilona Kapou-
nová. V návaznosti na potřebné 
vzdělání pak návštěvníci mohou 
kontaktovat přítomné zástupce 
středních odborných a vysokých 
škol a konzultovat s nimi pod-
mínky studia, nabízené rekva-
lifi kace, nebo získat bližší infor-
mace o zázemí školy. V minulém 
roce Burzu práce navštívila více 
než tisícovka žáků. V každém 
stánku budou zaměstnavatelé 
poskytovat informace týkající se 
náplně práce jednotlivých pro-
fesí, radit, jaké je žádoucí vstupní 
vzdělání, ale i možnosti profes-
ního rozvoje.Akci by si neměli 
nechat ujít ani lidé, kteří právě 

hledají práci. Jít na akci s živo-
topisem, zvyšuje šanci úspěchu 
na trhu práce.  „Uchazeči o za-
městnání mohou oslovit přítom-
né personalisty a dozvědět se 
z první ruky o volných místech, 
které podniky nabízejí,“ doplnila 
Kapounová. Burzy práce se totiž 
zúčastní zástupci více než dvou 
desítek významných zaměst-
navatelů na Přerovsku. „Našim 
společným cílem je umožnit for-
mou osobního kontaktu získá-
ní aktuálních informací, které 
všem zájemcům pomohou v ori-

entaci a v konečném rozhodová-
ní, jaké vzdělání či profesi zvolit 
s ohledem na osobní předpokla-
dy a budoucí profesní uplatnění,“ 
říká jeden z organizátorů Burzy 
Richard Koubek. Vystavovatelé 
burzu oživí i praktickými ukáz-
kami výroby či řemesel. „Žáci 
a studenti se mohou těšit i na vě-
domostní soutěž o atraktivní 
ceny,“ doplnil Martin Dýčka 
z Okresní hospodářské komory 
Přerov. Burza škol a vzdělání je 
pro zájemce přístupná od 9 do 17 
hodin, vstup je zdarma.  (ilo)
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UŽ JSTE VYUŽILI 
SLUŽEB 
KNIHOVNIČEK – 
KNIHOTOČŮ?

Lenka Červenková
Vím o knihov-
ničce V průva-
nu, tam cho-
dí moje mamin-
ka, protože byd-
lí nedaleko. Je 

vášnivá čtenářka a chodí tam 
často, já jsem tam byla jednou 
knížky vrátit. Teď jsem se do-
zvěděla o nové knihovničce 
u Přerovanky, tak se tam asi 
s maminkou brzy půjdeme 
podívat.

Hana Novotná
K n i h o v n i č k y 
v ulicích jsou ve-
lice dobrý nápad. 
Člověk si může 
sednout na la-
vičku a chvíli si 

počíst. Možná bych i u nás doma 
našla krabici knížek, které bych 
mohla do některé z knihovni-
ček ve městě věnovat. 

Josef Pospíšil
Ten nápad se mi 
líbí. Zaujalo mě, 
jaké tam jsou 
knihy, byl jsem 
mile překvape-
ný i potěšený. 

Chvíli jsem si hned u knihov-
ničky četl. M yslím si, že to má 
v Přerově budoucnost.

Lenka Krumpholcová
Všimla jsem si 
k n i h o v n i č k y 
V průvanu a od-
tamtud jsem si 
odnesla jednu 
knížku. Teď se 

tam chystám znovu, chci tam 
odnést dvě dětské knížky o 
Neználkovi. Na lavičku Kai-
narku se teprve chystám.

Michal Gramblička
Knihovniček jsem
si zatím nevši-
ml, ale nápad je 
to dobrý. Fan-
dím tomu.

Text a foto 
Ingrid Lounová

U Přerovanky je první lavička, 
která neslouží jen k posezení

  Postupně změnit opomíjená místa v Přerově a vdechnout jim nový život. To je cílem akce Přerovské 
dvorky, která se v Přerově uskutečnila v neděli 10. září už podruhé. Proměnou tak díky této aktivitě pro-
šel i parčík před Přerovankou. Zatím se jedná o první vlaštovku – lavičku Kainarku, ale určitě ne poslední.

U knihovničky – knihotoče, 
která je součástí lavičky a je 
skrytá v jejích útrobách, se už 
zastavují čtenáři a odnášejí si 
z ní knížky. „Mně se ten nápad 
knihovniček v ulicích města 
líbí a ráda jsem na jedné z nich 
zanechala svou stopu. Dvířka 
knihovničky jsem pomalovala 
motivy, které souvisejí s Kai-
narem a Přerovem. Kromě 
samotného básníka tam lidé 
mohou objevit zámek, dračí 
loď, saxofon, jenž symbolizuje 
jazz v Přerově. Malůvky jsou 

barevné a veselé, ztvárněné 
komiksovým stylem,“ popsala 
Kristýna Botková, která je au-
torkou výmalby lavičky Kai-
narky.

Prostory před Přerovankou 
se díky aktivitě dobrovolníků 
dočkají ještě dalších změn. 
„S tímto prostorem bychom 
chtěli pracovat dál – vysadit 
tam keřové patro, abychom 
jej oddělili od parkoviště. 
Tak by se ten prostor ještě víc 
zútulnil. Chtěli bychom za-
pracovat i na tom, aby z to-

hoto místa zmizely i stánky, 
co ten prostor hyzdí,“ infor-
movala Marta Jandová, spo-
luorganizátorka Přerovských 
dvorků. Další nápady jsou za-
tím jen v hlavách nadšenců. 
Ti chtějí místo zasvětit právě 
přerovskému básníku Josefu 
Kainarovi a doplnit jej třeba 
o jeho verše a další výtvar-
né prvky. Už teď je ale jasné, 
že se v těchto místech budou 
konat hudební koncerty, tře-
ba u příležitosti červnového 
Dne hudby.   (ilo)

KNÍŽKY ZDARMA – to je hlavním posláním knihotočů, které vznikají na různých místech v Přerově. Ten poslední je skrytý 
v útrobách lavičky Kainarky. Za pomalovanými dvířky se skrývají knížky.  Foto: Ingrid Lounová

Kainarovské akce pokračují až do konce roku 
Zapojit se do přepisování Kainarových ver-
šů se mohou zájemci zapojit až do konce roku. 
Původně mělo štafetové přepisování končit 
poslední zářijový den, ale pro zájem Přerova-
nů se prodlužuje. Pamětní kniha, do níž lidé 
verše přepisují, je k dispozici v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. Do poloviny září 
přibylo v knize 115 zápisů. „Někdo přepíše jen 
verš, jiný celou báseň, kterou doplní i vlastní 
perokresbou. Nechybějí ani básničky napsané 
roztomilým dětským rukopisem,“ informova-
la Lada Galová z Galerie města Přerova. Tam 
také pokračuje výstavka, která připomíná ži-
vot a dílo Josefa Kainara – přerovského rodá-

ka, od jehož narození uplynulo letos v červnu 
sto let. 
Kromě toho byla navíc prodloužena i foto-bás-
nická soutěž, která byla rovněž věnována od-
kazu básníka Kainara – a měla končit 30. září. 
„Rozhodli jsme, že nám zájemci mohou posílat 
fotky i s krátkými veršíky až do 15. listopadu. 
Pak budou mít uživatelé internetu dva týdny 
na to, aby zvolili první tři vítěze, na něž čekají 
peněžní odměny ve výši 5 tisíc, 3 tisíce a 2 ti-
síce. Peníze dostanou výherci před Vánoci,“ 
uvedla Jana Pivodová z Kanceláře primátora. 
Podmínky fotosoutěže jsou podrobně uvedeny 
na www.prerov.eu.  (ilo)
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Dobrovolníci se pustí do další výsadby stromů
Poslední říjnová sobota bude 
na stezce mezi přerovským 
hřbitovem a bývalými ka-
sárnami ve znamení výsadby 
stromů. V březnu více než pět 
desítek dobrovolníků zasadilo 
v těchto místech ovocné dře-
viny, v sobotu 28. října plánují 
druhou etapu výsadby.

Další zelená oáza v Přerově 
vzniká díky spolku Pro Přerov 
a organizaci Sázíme stromy, ale 
také za přispění dobrovolných 
hasičů a dětí ze školy Svisle. 
„V březnu jsme byli mile pře-
kvapeni, kolik lidí se zapojilo 
do práce pří sázení stromků. 
Přišly celé rodiny nebo souse-
dé z ulice, kteří měli třeba po-
žadavek, že když jsou sousedé, 

chtějí mít vedle sebe i >své< 
stromy,“ popsal březnovou akci 
Petr Kubačka, jeden z organi-
zátorů akce. Zatímco v břez-
nu se sadily hlavně jabloně, 
hrušně, švestky, třešně, ale 
také ořešáky a oskeruše, letos 
v říjnu přijde na řadu výsadba 
jeřábů a u sochy svatého Šebas-
tiána najdou své místo tři lípy. 
„V blízkosti zástavby v Hos-
týnské ulici stezku doplníme 
o jeřáby, aby v těchto místech 
nebylo na zemi spadané ovo-
ce. Okruh z Hostýnské ulice 
osadíme hlavně keři,“ doplnil 
Kubačka. Organizátoři přivítají 
pomoc každého dobrovolní-
ka, který se bude chtít zapojit 
do práce. „Sejdeme se v devět 

hodin za hřbitovem na kon-
ci Hostýnské ulice. Potřebné 
nářadí zajistíme, ale uvítá-
me i vlastní. Důležité je přijít 
ve vhodném oblečení, které 

neprofoukne, a vzít si s sebou 
svačinu,“ doplnil Jan Horký, 
další z organizátorů. Jen v pří-
padě velmi nepříznivého počasí 
by se akce nekonala.  (ilo)

Statutární město Přerov 
vyhlašuje výběrové řízení 

na převod pozemku p. č. 301/1 
v Henčlově za účelem stavby rodinného domu. 
Jedná se o ornou půdu o výměře 1188 m2 v ulici Zaklada-
telů, pozemek je zatížen kanalizační přípojkou. Uzávěrka 

podání přihlášek je v úterý 17. října do 11 hodin.

Bližší informace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, 
Blahoslavova 3, u Marcely Polákové, tel. 581 268 122.

Regulační podmínky pro výstavbu rodinného domu: 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská 34, 

u architektky Kláry Koryčanové, tel. 581 268 646.

Místo referenda nám koalice nabízí zdražení 
Z diskuse na téma komunálního odpadu, která se na stránkách 
Přerovských listů už nějakou dobu vede, vyplynula informace 
o reálné hrozbě zdražení poplatků hrazených občany. Odpad už 
za pár let nebude možné skládkovat a jeho odvod do komerčních 
spaloven, například v Rakousku, cenu zřejmě výrazně zvýší. Text 
Bohumíra Střelce, který to minule bezelstně připustil, mne nutí 
k reakci. Bývalá radniční koalice se v Přerově snažila prosadit de-
batu o ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu, jinými slovy 
spalovna), v ZEVO by měl podíl Olomoucký kraj společně s městem 
Přerovem a dalšími obcemi. Spoluvlastnictví obcí by nahrávalo co 

nejnižší ceně, kterou musejí samosprávy za likvidaci odpadu platit. 
Zatímco my jsme chtěli o této věci uspořádat v našem městě refe-
rendum, aby si Přerované mohli rozhodnout sami, nová koalice ji 
tiše uložila k ledu. Důsledkem může být i několikanásobné zvýšení 
ceny, kterou bude muset každý obyvatel za odpady platit. Minulé 
vydání Přerovských listů obsahovalo také informace, že jsem byl 
dříve jednatelem Technických služeb města Přerova, a zmiňova-
lo se o vyplácených odměnách. Abych předešel spekulacím, rád 
zveřejním výši odměny, kterou jsem za tuto práci pobíral. Ta byla 
přesně nula korun, žádnou odměnu jsem si totiž nevyplácel. Nové 
vedení TSMPR odměny členů svých orgánů ve výroční zprávě raději 
neuvádí, důvod si můžeme domyslet.   Michal Zácha

VÝSADBA na ovocné stezce za Hostýnskou ulicí bude pokračovat na podzim, 
tentokrát v aleji přibudou listnaté stromy a poblíž i keře. Foto: Jana Kub ačková

Reakce na dopis Bohumíra Střelce, jednatele Technických služeb města Přerova z minulého čísla
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Domov pro seniory patří k dvaceti nejlepším v Česku
Stejně jako hotely jsou označe-

ny hvězdičkami, tak přerovský 
Domov pro seniory se od září ho-
nosí pěti hvězdičkami. Ty však 
na rozdíl od hotelů neoznačují 
luxus, ale příkladnou péči o dří-
ve narozené. Domov pro seniory 
v Přerově získal nejvyšší ohod-
nocení a patří k dvaceti domo-
vům v Česku s tou nejlepší péčí.

Prestižní ocenění Domov pro 
seniory získal od Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb 
ČR. Dosud mělo zařízení, kte-
ré spadá pod Sociální služby 
města Přerova čtyři hvězdičky, 
od září jich má pět. Není to ale 
ocenění trvalé, ale na čtyři roky. 
„Do hodnocení domovů jsme 
se přihlásili dobrovolně. Chtěli 
jsme získat zpětnou vazbu, jak 
na tom jsme,“ zmínila ředitelka 
Sociálních služeb města Pře-
rova Jana Žouželková. Domov 
navštívili certifi kátoři, což jsou 
proškolení odborníci z Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří nahlíželi do každodenní-
ho provozu zařízení a viděli, jak 
to v domově funguje. „Mluvili 
i s našimi klienty, zaměstnan-
ci, ale i s rodinnými příslušníky 
klientů,“ popsala Žouželková.

Odborníci – certifi kátoři se 
zaměřili na pět oblastí života 
v domově – na úroveň ubytová-

ni, stravování, volný čas, part-
nerství a péči. „Partnerstvím se 
rozumí, jak se chováme ke kli-
entům a k jejich soukromí. Nej-
větší dosažený počet bodů jsme 
získali v oblasti péče,“ uvedla 
Jana Žouželková. Dobrou péči 
zdravotnického personálu si 
pochvalují i sami klienti. „Se-
střičky jsou hodné a vzorně se 
o mě starají. Mám tu i kamarád-
ky a každý týden za mnou chodí 
návštěvy, tomu jsem moc ráda. 
Líbí se mi tu,“ svěřila se 88letá 
Božena Stojanová, která je v Do-
mově pro seniory už druhým 
rokem.  Přerovský Domov pro 

seniory slouží dříve naroze-
ným devátým rokem, příští rok 
v září oslaví desetiletí od své-
ho otevření. Jeho kapacita je 
82 klientů, o které se stará 32 
pečovatelek, deset sestřiček, 
včetně vrchní a staniční sest-
ry. V zařízení pracují také dvě 
fyzioterapeutky tři ergotera-
peutky, jejichž úkolem je smy-
sluplná náplň činností klientů 
podle jejich zájmů a schopností. 
„Ocenění vnímáme jako nej-
vyšší poctu naší každodenní 
práce. Skvělý tým lidí odvádí 
výjimečnou práci,“ zakončila 
Jana Žouželková.  (ilo)

VE ZKRATCE

Nový autodopravce
Městskou autobusovou do-
pravu v Přerově bude od led-
na roku 2018 po dobu deseti 
let zajišťovat společnost Arri-
va Morava. Ta se stala vítězem 
výběrového řízení. Zástup-
ci společnosti se zavázali, 
že zajistí službu za 525 mi-
lionů 747 tisíc 105 korun. 
Nový dopravce najezdí po 
Přerově ročně 818 500 kilo-
metrů, bude mít k dispozici 
22 autobusů. Novinkou bude, 
že autobusy začnou zajíždět 
i do Čekyně a Žeravic. Dosud 
tam jezdí autobusy zajišťova-
né Olomouckým krajem.  (ilo)
 

Parkování u Strojaře 
Nově je otevřeno parkovi-
ště u hotelového domu Stro-
jař. Řidiči mohou bezplatně 
zaparkovat na kterémkoliv 
z pětatřiceti parkovacích míst
– včetně těch vyhrazených 
pro auta zásobování. Poté, 
co se Strojař stal majetkem 
města Přerova, rozhodli se 
zástupci města otevřít veřej-
nosti alespoň nevyužívané 
parkoviště a zmírnit tak de-
fi cit chybějících parkovacích 
míst ve středu města. (ilo)

PĚT HVĚZDIČEK má od září Domov pro seniory v Přerově. Foto: Ingrid Lounová
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RSDr. Josef Nekl
poslanec Parlamentu ČR

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás pozval k volbám do PS PČR, které se uskuteční ve
dnech 20. a 21. října 2017. Tak jako dosud vás budu zodpovědně zastupovat
a pomáhat vám s řešením problémů, se kterými se všichni denně potkáváme.
Moje priority:

Zlepšení dopravní situace dokončením dálničního obchvatu Přerova
na úseku Říkovice - Lipník nad Bečvou.
Průmyslová zóna Přerov-Bochoř - zlepšení situace v zaměstnanosti.
Rozvojem sociálního bydlení zamezit "podnikání" s lidskou bídou.

Děkuji za vaši podporu.

RSDr. Josef Nekl

dvojka na kandidátce KSČM pro volby
do Poslanecké sněmovny PČR v Olomouckém kraji

Den architektury: zamíříme do Strojaře

První říjnová neděle bude pa-
třit zájemcům o architekturu. 
V Přerově se u příležitosti Dne 
architektury koná už počtvrté 
komentovaná prohlídka. Ten-
tokrát si lidé mohou prohléd-
nout bývalý hotel Strojař, kte-
rý prezentuje typickou stavbu 
socialistické éry. „Tématem 
letošního ročníku je voda, my 
jsme pro Přerov zvolili motiv - 
socialismu nad řekou. Společně 
si prohlédneme bývalý hotel 
od sklepa až po střechu,“ na-
stínil organizátor akce archi-
tekt Jan Horký ze spolku Kruh. 
Devítipodlažní objekt koupilo 
město v roce 2016 od Minis-
terstva obrany za 42,5 milionu 
korun. Motivem ke koupi byly 
obavy, aby v bývalém hote-
lovém komplexu nevznikla 
ubytovna pro sociálně slabé. 
Lidé, kteří si přijdou bývalý 
hotelový dům prohlédnout, si 
projdou objekt od původních 

sklepů po Pivovaru Šilhavého 
až po střechu. Zajímavá bude 
i prohlídka takzvaných gene-
rálských pokojů a za návštěvu 
stojí i pohled ze střechy hotelu. 
„Doufám, že nám bude přát po-
časí, pohled je opravdu úžasný. 
Uvidíme historické centrum 
města, Hostýnské vrchy i kli-
katící se řeku Bečvu,“ zakon-
čil Horký. Sraz účastníků ko-
mentované prohlídky je 1. října 
ve 14 hodin před sokolovnou. 
Po skončení komentované pro-
hlídky se mohou zájemci vydat 
k Památníku jednoty bratrské, 
kde bude odpolední program 
pokračovat v kulturním duchu.

„Od 16 hodin se právě u tohoto 
památníku uskuteční Žerotín-
ský koncert s dobovou muzikou 
Rabussa,“ informovala mluvčí 
radnice Lenka Chalupová. Sou-
částí koncertu se stane i křest 
nové knihy s názvem Kapitoly 
z výtvarné kultury.  (ilo)

POZVÁNKY

Na náměstí TGM si připomeneme vznik ČSR
Den vzniku samostatného československého státu si Přero-
vané připomenou v sobotu 28. října veřejným shromážděním 
na náměstí TGM a poté delegace v 10 hodin položí květiny 
u pomníku J. Gayera.

Položením kytice sokolové uctí svůj svátek
Památný den sokolstva se koná v pátek 6. října. Program za-
číná v 18 hodin položením květů u pamětní desky na zdi so-
kolovny a pokračuje v loutkovém divadle.

Symposium pro seniory je první říjnovou středu
Páté setkání pro dříve narozené - Senior symposium se usku-
teční ve středu 4. října v Městském domě v Přerově. Dopolední 
akce v předsálí a malém sále Městského domu začíná v 9 hodin 
a je určena pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět o nabídce slu-
žeb pro seniory v našem regionu, ale také pro ty, kteří si chtě-
jí nechat zdarma změřit tlak, tělesný tuk, cukr nebo kvalitu 
zraku. Odpolední program bude patřit přednáškám odborní-
ků a vyvrcholí vystoupením zpěváka Pavla Vítka. Na odpole-
dní programový blok je nutné mít vstupenku, ty bylo možné 
získat během září u pracovnic sociálního odboru přerovského 
magistrátu. Podrobný program  www.prerov.eu.

Farmářské trhy jsou jen jeden čtvrtek v měsíci
Znovu ve čtvrtek 12. října se náměstí TGM v Přerově pro-
mění v místo farmářských trhů, kde mohou Přerované na-
koupit čerstvou zeleninu i ovoce, biopotraviny, produkty 
z farem i od uzenářů, ale i koření nebo hrnkové sazenice 
i roubované ovocné stromky. Stánkaři nabídnou své pro-
dukty, výpěstky i výrobky kolem deváté hodiny ranní, trhy 
končí v 16 hodin.  (ilo)

ZÁJEMCI o architekturu se vydají do hotelu Strojař. Foto: Ingrid Lounová 
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Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, tel. 585 227 158
www.niscar.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a  údaje uvedené v  této reklamě jsou určené výlučně k  informačním účelům a  nemohou být považovány za  návrh 
smlouvy. Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. *Podrobné informace o  podmínkách věrnostního programu 
YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich 
Všeobecných obchodních podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí 
volejte číslo +36 1 371 54 91.

INTELIGENTNÍ 
NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

INTELIGENTNÍ 
SYSTÉM UPOZORNĚNÍ 
NA VYBOČENÍ 
Z JÍZDNÍHO PRUHU

INTELIGENTNÍ 
PARKOVACÍ 
ASISTENT

NOVÝ NISSAN
QASHQAI
POSOUVÁ HRANICE 

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23**
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

NISSANYOU+

   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba
            Nissan Assistance*

Na mamutím výšlapu turisty čeká i střelba z praku a táborák
 Už podvacáté se vydají ti, kteří nevynechali ani jeden ročník, v sobotu 7. října na putování Po stopách 

lovců mamutů. Nenáročná sedmikilometrová procházka začíná ve dvoře předmostské školy, kde je od 
9 do 10.30 hodin prezence a kde je také otevřeno školní muzeum. Poté turisté pokračují vlastním tempem 
kolem Památníku lovců mamutů až na školní kopec.

Na příjemnou podzimní pro-
cházku přírodou míří lidé nejen 
z Přerova, ale i z blízkého okolí. 
„Když vyjde počasí, tak se akce 
zúčastní osm až devět stovek 
turistů. Chodí celé party lidí 

a rodiny s dětmi, které s sebou 
berou i domácí čtyřnohé maz-
líčky. Pamatuji se na rodinu, 
která s sebou nesla i morče,“ 
informoval Vladimír Peška, 
který patří k zakladatelům této 

akce. Ta se poprvé uskutečnila 
před dvaceti lety. „Slavili jsme 
sto let staré školy v Předmos-
tí a deset let nové a přišli jsme 
s nápadem uspořádat pochod 
do přírody, kam chodíme se 

svými žáky. Nápad se ujal a le-
tos je to dvacet let, kdy tak pu-
tujeme. Už s námi chodí i naši 
bývalí žáci se svými potomky,“ 
zavzpomínal Vladimír Peška, 
bývalý ředitel školy. Na histo-
ricko-přírodovědné putování 
vyrážejí i děti s učiteli z turis-
tických kroužků z přerovských 
škol. „Je to velmi pěkná a po-
hodová trasa. Několikrát jsme 
se výšlapu zúčastnili. Děti jsou 
na čerstvém vzduchu, v pohy-
bu, dozvědí se něco poučného 
z historie této pravěké lokality, 
a navíc poznají i okolí svého by-
dliště,“ zmínila Eva Sedláko-
vá, učitelka ze základní školy 
Trávník. Organizátoři si během 
procházky Po stopách lovců 
mamutů pro děti i jejich rodiče 
připravili tři stanoviště – loviš-
tě, kde mohou plnit nejrůznější 
úkoly, třeba střílet z praku nebo 
házet kroužky na mamutí kly.

Od 10 hodin se na školním 
kopci na počest zahájení ob-
novy Knejzlíkových sadů roz-
hoří táborový oheň a zájemci 
si budou moci opéct špekáčky 
a při kytaře zazpívat písnič-
ky. Pořadatelé si už tradičně 
pro turisty, kteří vyšlápnou 
na nejvyšší bod trasy, při-
pravili občerstvení – voňavý 
mamutí zákusek, za nímž se 
skrývá čerstvý chléb s máslem 
a tvarůžkem, doplněný žejdlí-
kem limonády či piva. V cíli, 
který je shodný s místem star-
tu – ve dvoře školy, si úspěš-
ní turisté mohou vyzvednout 
upomínkové dárky a občers-
tvit se kávou a čajem.  (ilo)

LETOŠNÍ PUTOVÁNÍ Po stopách lovců mamutů je už dvacátým ročníkem úspěšné turistické akce. Ilustrační foto: Ingrid Lounová 
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 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V PŘEROVĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

B. Němce za VST 11. a 25. 10. 
Bayerova 2 3. 10. 
Blahoslavova park. u Bečvy 2. 10. 
Bratrská na konci 9. 10. 
Budovatelů 1 3. a 17. 10. 
Budovatelů 5–7 3. 10. 
Dvořákova park. u nem.  10. a 24. 10. 
Dvořákova u Rusalky 4. 10. 
Hostýnská 18. 10. 
Jižní čtvrť I/31 10. a 24. 10. 
Jižní čtvrť u Barumky 25. 10. 
Jižní čtvrť u bývalých jeslí 3. a 17. 10. 
Kainarova za Přerovankou 4. a 18. 10. 
Kozlovská parkoviště 11. a 25. 10. 
Kozlovská u kašny 17. 10. 
Macharova 5. a 19. 10. 
Mikuláškova 23. 10. 
Na Hrázi za mostkem 9. a 23. 10. 
Na loučkách 15 12. a 26. 10. 
nám. Fr. Rasche u parku 5. a 19. 10. 
Optiky u lékárny 4. 10. 
Osmek - U Žebračky 2. 10. 
Palackého za sam.  2. a 16. 10. 

Purkyňova denní pobyt 18. 10. 
Riedlova křižovatka 9. a 23. 10. 
Seifertova u výstaviště 16. 10. 
Sokolská u MŠ 2. a 16. 10. 
Sokolská u V. Dlážka 18 9. a 23. 10. 
Svisle za samoobsluhou 10. a 24. 10. 
Šrobárova 13 3. 10. 
Tománkova u garáží 12. a 26. 10. 
Trávník u Chemoprojektu 17. 10. 
Trávník začátek 17. 10. 
tř. 17. listopadu u jeslí 9. a 23. 10. 
U Rybníka u trafa 4. a 18. 10. 
U Tenisu 10. a 24. 10. 
V. Dlážka školní jídelna 2. 10. 
V. Novosady u kostela 5. a 19. 10. 
Vaňkova dvůr 26. 10. 
Vsadsko parkoviště 11. a 25. 10. 
Wurmova za KSZ 17. 10. 
Za Mlýnem 3 16. 10. 
Žižkova u kašny 5. 10. 
Čekyně Na Červenici 27. 10. 
Čekyně Na Podlesí 6. 10. 
Čekyně Nad Rybníček 20. 10. 

Čekyně Zámecká - Borošín 13. 10. 
Dluhonice točna 3. 10. 
Dluhonice u bývalé školy 10. 10. 
Dluhonice U Rozvodny 24. 10. 
Henčlov - Výmyslov 27. 10. 
Henčlov křiž. Hliník, Nová 27. 10. 
Henčlov Sokolů 13. 10. 
Henčlov Zakladatelů 13. 10. 
Henčlov Zakladatelů 28 27. 10. 
Kozlovice Na Vrbovcích 5. 10. 
Kozlovice Tučínská 12. a 19. 10. 
Kozlovice U Pomníku 12. a 19. 10. 
Kozlovice začátek obce 5. a 26. 10. 
Lověšice Drážní 19. 10. 
Lověšice točna autobusu 30. 10. 
Lověšice U Parku 12. 10. 
Lýsky K Bráně u stan. separ.  16. 10. 
Penčice u býv. pošty 6. 10. 
Penčice V Kótě 20. 10. 
Popovice U Trati 13. 10. 
Popovice za kapličkou 27. 10. 
Předmostí Hranická u ZŠ 18. a 25. 10. 
křiž. Teličkova - Sportovní 6. a 20. 10. 

Předmostí Olomoucká 11. 10. 
Předmostí Pod Skalkou 20. 10. 
Předmostí Pod Skalkou 4. 10. 
Předmostí Teličkova u kotelny 6. 10. 
Předmostí Tyršova u trafa 11. 10. 
Újezdec Hlavní - Spojovací 10. 11. 
Újezdec Nová čtvrť 26. 10. 
Újezdec Pod Dubíčky 12. 10. 
Újezdec Široká 10. 11. 
Újezdec U Studýnky 10. 11. 
Újezdec Větrná u úř.  10. 11. 
Újezdec Větrná v zat.  10. 11. 
Újezdec začátek 10. 11. 
Vinary Mezilesí I 7. 11. 
Vinary Mezilesí II 20. 10. 
Vinary Pod Zahradami 13. 10. 
Vinary Růžová 27. 10. 
Vinary u garáží 6. 10. 
Vinary Za Humny u bytovky 13. 10. 
Žeravice Na Návsi 13. 10. 
Žeravice Pod Lesem 13. 10. 
Žeravice Suchý potok 27. 10. 

Koupí bílé pastelky lidé pomohou nevidomým
Studenti v bílých tričkách 

s nakreslenou pastelkou a v ru-
kou s kasičkami se objeví ve stře-
du 11. října od 8 do 18 hodin 
v přerovských ulicích. Právě bílá 
pastelka je totiž symbolem ce-
lonárodní sbírky pro nevidomé 
a letos proběhne už její osmnáctý 

ročník. „Kolemjdoucím budou 
nabízet bílou pastelku a záložku 
s kalendářem za symbolických 
30 korun,“ informovala Kamila 
Hošková z přerovské pobočky 
Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých. Ačko-
li ztráta nebo vážné poškození 

zraku znamená v životě každého 
člověka velkou změnu, život tím 
nekončí. „Pro takto postižené-
ho člověka je velmi těžké ori-
entovat se doma, natož na ulici. 
Je pro něj nemožné číst nebo 
psát běžným způsobem, slo-
žité je najít si zaměstnání, ale 
může se mnohé naučit,“ nastínil 
Rudolf Volejník, viceprezident 

Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých. Právě 
tato organizace poskytuje lidem 
s různým stupněm postižení po-
moc. Cvičí vodicí psy, provozuje 
kluby, učí žít bez zraku. Peníze 
ze sbírky pomohou pobočkám 
v celé republice. Jen v samotném 
Přerově žije asi 500 lidí s vážným 
poškozením zraku.  (ilo)

Není obvyklé, 
aby v čele 
kandidátky 
významné 
politické strany 
do parlament-
ních voleb stál 
občan Přerova. 
V případě 
Občanské 
demokratické 

strany se to letos podařilo. Obyvatelé města 
tak budou moci podpořit Michala Záchu, 
kterého znají z jeho působení na přerovské 
radnici. Při této příležitosti jsme Michalu 
Záchovi položili několik otázek.

Proč si členové ODS vybrali do čela kandi-
dátky právě vás?
Museli byste se samozřejmě zeptat především 
těch, kteří mi dali hlas. Členem Občanské 
demokratické strany jsem od roku 2002 a prošel 
jsem stranou od nejnižších pozic až po dnešního 

předsedu regionální organizace pro Olomoucký 
kraj. Prožil jsem si tedy s ODS její lepší i horší 
časy a jsem rád, že strana je dnes opět v plné síle 
a má obrovskou chuť ve volbách uspět.

Prvotní impuls přišel z mé přerovské domov-
ské organizace, a když se náš lídr z minulých vo-
leb rozhodl mandát neobhajovat, po důkladném 
zvážení jsem vzal odpovědnost na sebe.

V minulosti jste byl náměstkem primátora 
statutárního města Přerova. Jak se na toto 
období díváte?
Byla to doba, kdy jsem se hodně naučil. Jsem 
zvyklý spoléhat se sám na sebe a na radnici 
jsem k tomu musel přidat také práci v týmu. 
Navíc jsem zjistil, že mne práce s občany a pro 
občany opravdu baví a chtěl bych se jí i nadále 
věnovat. Mrzí mne, že některé projekty z naší 
éry zapadly, ale věřím, že se k nim Přerov 
časem vrátí. Odchodem do opozice se můj 
přístup k městu nijak nezměnil a nadále pro 
Přerov pracuji, mimo jiné jako předseda kont-
rolního výboru zastupitelstva.

Jste známý jako velký fanda sportu. Máte na 
něj ještě čas?
Času moc není, ale trénování fotbalových 
nadějí v kozlovickém klubu jsem se nevzdal. 
Těší mě, že za něj střílejí góly už i moji tři 
synové, které ke sportu od mládí vedu. Také 
si nenechám ujít autokros v přerovské Rokli, 
to je moje velká vášeň. Teď už tam vlastně 
s mými dětmi chodíme čtyři Záchové.

Co byste chtěl jako poslanec udělat pro 
Přerov a okolí?
Všichni víme, v jaké dopravní situaci naše měs-
to je. Potřebujeme dobudovat dálnici a vyřešit 
i průjezd Přerovem. V této věci jednoznačně 
musí spojit síly město, Olomoucký kraj i zástup-
ci obou parlamentních komor a vyvinout silný 
tlak na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic 
a dálnic, aby se věci pohnuly kupředu a doprava 
naše občany co nejméně zatěžovala.

Druhým velkým tématem jsou protipovod-
ňová opatření. Ještě jako náměstkovi primátora 
se mi podařilo iniciovat a prosadit stavbu zídky 
na nábřeží dr. Edvarda Beneše, vznikla také 
zídka u Kazeta. Nyní je nutné v opatřeních dále 
pokračovat, celkem je jich 13. Pokud se stanu 
poslancem, pokusím se společně se státním 
podnikem Povodí Moravy co nejvíce urychlit 
protipovodňová opatření na celé řece Bečvě, 
aby se případné opakování povodní z roku 1997 
na našem území co nejméně podepsalo.

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS

Přerov potřebuje 
investice do dopravy
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Festivalová jazzová smršť vyvrcholí poctou Jacksonovi
  Plný sál a ať vše klapne. To jsou největší přání pořadatelů Československého jazzového festivalu, který 

se v Přerově koná už po čtyřiatřicáté. Program třídenního festivalu, který už tradičně hostí přerovský 
Městský dům, začíná ve čtvrtek 26. října a až do soboty slibuje vynikající program. I přes nemalé kompli-
kace se produkci podařilo zajistit opravdové hvězdy jazzové světové scény. 

Za více než tři desítky let to je 
už dlouhý seznam jmen svě-
tových věhlasných jazzmanů 
i osobností tuzemské scény, 
kteří se vystřídali na přerov-
ském jazzovém pódiu. „Ale 
i ty nejkrásnější plány někdy 
zhatí vyšší moc. V roce 2011 se 
pouze několik hodin před kon-
certem omluvil ze zdravotních 
důvodů Al DiMeola. Letos došlo 
k podobné >havárii<. Páteční 
koncert byl původně koncipo-
ván jako klavírní večer, v jehož 
závěru měl milovníky jazzo-
vého piana potěšit Bob James. 
V polovině září ale pianistův 
manažer oznámil, že zdravot-
ní důvody donutily Boba James 
zrušit celé podzimní evropské 
turné,“ nastínil komplikace, 
s nimiž se museli letos orga-
nizátoři poprat, jeden z dra-
maturgů a zároveň moderátor 
jazzového festivalu Aleš Benda. 
Přesto pořadatelé intenzivně 
pracovali na náhradní variantě. 
„Hledání záskoku adekvátního 
uměleckého kalibru, který by 
se navíc vešel do rozpočtových 
mantinelů, bylo v časové tísni 
nesmírně těžké,“ přiznal Aleš 
Benda, který moderuje přerov-
ské jazzové festivaly už od roku 
1967. „Přesto se mohou ná-
vštěvníci těšit na skvělé zážit-
ky při vystoupeních vokálního 
sexteta Skety nebo zpěvačky 

Roberty Gambarini. Největ-
ší hvězdou letošního ročníku 
bude basista Stanley Clarke. 
Skandinávské jazzové kvali-
ty bude reprezentovat pianista 
Jakob Karlzon a hostem našeho 
saxofonisty Ondřeje Štveráčka 
bude americký bubeník Gene 
Jackson,“ vyjmenoval jen ně-
které hvězdy Benda. Podobný 
názor sdílí i ředitel festivalu 
Rudolf Neuls. 

„Atraktivní zpěvačka půvo-
dem z Itálie - Roberta Gambari-
ni, která nyní žije ve Spojených 
státech, byla v dramaturgic-
kém plánu již několikrát, vždy 

se ale vyskytly nějaké kom-
plikace a letos nám to konečně 
s její účastí vyšlo,“ doplnil své-
ho dlouholetého festivalového 
kolegu Rudolf Neuls. 

O entré pátečního večera 
se postará česko-slovensko-
-americká kapela. „Ondřej 
Štveráček je dnes označován 
jako nejlepší tenorsaxofonista, 
s přezdívkou český Coltrane.  
Jacob Karlzon je zase excelentní 
pianista, což je spolehlivou zá-
rukou pátečního night piana,“ 
dodal Neuls. 

Sobotní fi nálový večer bude 
určitě roztančený zásluhou 

Borise Urbánka.  „Boris totiž 
v letošním roce oslavuje 30 let 
od založení kapely Tutu a v so-
botním zahajovacím koncertu 
se představí celá plejáda čes-
kých a slovenských muzikan-
tů, kteří se na úspěších kapely 
podíleli,“ zmínil Rudolf Neuls.
Po nich následuje výborná 
kapela pro všechny generace 
se zpěvákem Mattem Bianco.  
„Závěrečný koncert bude to-
tiž oslavou Michaela Jacksona. 
Postará se o ni kapela třech 
bubeníků s úžasnou rytmi-
kou,“ dodal Neuls. Pro vytr-
valé hudební fanoušky, pro 
něž platí motto, že noc je ještě 
mladá, je po tři festivalové ve-
čery v předsálí Měšťáku při-
pravena after party s kapelou 
Adams Family.  (ilo)

TŘI DNY V ŘÍJNU patří už tradičně v Městském domě jazzu.  Ilustrační foto: I. Lounová 

Program festivalu

čtvrtek 26. 10. v 19.30 hod.
  Skety CZ
  Roberta Gambarini & TrioI/USA
  Stanley Clarke Band USA

pátek 27. 10. v 19.30 hod.
  Piano night
  Ondřej Štveráček Q, feat. 

Gene Jackson CZ/SK/USA
  Jacob Karlzon Trio S
  Nik West USA – zpívající basistka

sobota 28. 10. v 19.30 hod.
  Boris Urbánek & Tutu CZ/SK

(30. Anniversary)
  Matt Bianco & New Cool 

Collective UK
  Patax E (Michael Jackson Tribute) 



Základní škola Bajákova
Za Mýnem 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 a služeb Kozlovská
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

Základní škola Blahoslavova
Boženy Němcové 16 Bratrská
 volební okrsek č.12 
  
Základní škola Bartošova
Boženy Němcové 16 Boženy Němcové
 volební okrsek č.13 Č. Drahlovského
 Dr. Skaláka
  
Základní škola Cukrovarská
Boženy Němcové 16 Kojetínská
 volební okrsek č.14 Letecká
 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 - Dluhonice
volební okrsek č. 19 
  
budova MMPr Přerov,
Na Červenici 2, Čekyně část Přerov VII - Čekyně
volební okrsek č.20 
  
budova MMPr Přerov,
Zakladatelů 9, Henčlov část Přerov VIII - Henčlov
volební okrsek č.21 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
  
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 - Žeravice
volební okrsek č.25 

 budova MMPr Přerov,
Rohová 1, Penčice část Přerov XIII - Penčice
volební okrsek č.26 
  
budova MMPr Čechova
Smetanova 7 Havlíčkova
volební okrsek č.27 Husova
 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

10 volby

Oznámení o době a místě konání voleb
Primátor města Přerova podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky oznamuje:

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.

2. Místem konání voleb je pro voliče volební místnost podle 
místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu. 



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
  Želatovská1 - 19
  Želatovská2 - 22
  Žižkova

Domov pro seniory Bohuslava 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 KMoštěnici
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3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České republiky (platným občan-
ským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního 
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

5.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

6.  Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, 

vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. Po opuštění tohoto 
prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

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

V Přerově dne 5. října 2017

Mgr. Vladimír Puchalský v. r., primátor města

Změna sídla volebních okrsků
Oproti minulým rokům došlo ke změnám sídel volebních 
okrsků č. 12, 13, 14 a 27 v části města Přerov I-Město.
VO č. 12 volební místnost (dříve GP a Střední odborná 
škola živnostenská) bude v budově základní školy, Bože-
ny Němcové 16,
VO č. 13 volební místnost (dříve Obchodní akademie 
a Jazyková škola) bude v budově základní školy, Boženy 
Němcové 16,
VO č. 14 volební místnost (dříve Obchodní akademie 
a Jazyková škola) bude v budově základní školy, Boženy 
Němcové 16,
VO č. 27 volební místnost (dříve Gymnázium Jakuba 
Škody) bude v budově MMPr, Smetanova 7.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.–21. října 

2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu 
(Statutárním městě Přerově), může na voličský průkaz 
hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR 
nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

O vydání voličského průkazu může volič požádat:
  osobně na Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, ohla-

šovně pobytu, do okamžiku uzavření stálého seznamu, 
a to do 18. října 2017 do 16 hodin. Na vyvolávacím zařízení 
žadatel zvolí službu „Trvalý pobyt, Změna trvalého pobytu“.  

  nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, to znamená do 13. října 2017 do 16 hodin 
na podatelnu Magistrátu města Přerova, Bratrská 34. 
Podání v listinné podobě musí být opatřené úřed-
ně ověřeným podpisem voliče, podání v elektronic-
ké podobě musí být zaslané prostřednictvím datové 
schránky voliče.  

Podle ustanovení o správních poplatcích je ověření pod-
pisu pro účely využití volebního práva u správních úřadů 

osvobozeno od správního poplatku. Tuto skutečnost 
správní úřad u úkonu vyznačí.
Voličský průkaz může za stejných podmínek jako obec-
ní úřad, vydávat na žádost voliče i zastupitelský úřad, 
pokud je u něj volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný pře-
depsaný formulář. 
Magistrát města Přerova nicméně doporučuje použít jím 
vytvořený formulář „Žádost - úřední záznam o osobně 
podané žádosti o vydání voličského průkazu“, případně 
i „Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu“. Najdete 
je na webových stránkách města http://www.prerov.eu, 
ikona Samospráva, složka Volby.
Magistrát města Přerova, ohlašovna pobytu, předá volič-
ský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, to je od 
5. října 2017, osobně voliči nebo osobě, která se proká-
že plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo ho do vlastních rukou 

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování 
při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky na dny 20. a 21. října 2017.
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voliče zašle na adresu uvedenou v žádosti (i do zahraničí). 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování v nemocnici, zařízení sociálních služeb, školském 
zařízení nebo v jiném obdobném zařízení v Přerově.
Při dlouhodobém pobytu voliče v příslušném zařízení, a pokud lze předpokládat, že tam 
bude i po dobu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, má volič možnost požá-
dat o zápis do zvláštního seznamu voličů.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního 
seznamu voličů, předá osoba stojící v čele příslušného zařízení Magistrátu města Přero-
va nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování, tedy do 13. října 2017 do 14 hod. 
Při krátkodobém pobytu v příslušném zařízení nebo když volič neví, kde se přesně 
ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládá hospitalizaci, služební cestu apod.), 
bude asi nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa svého trvalého 
pobytu vyřídil voličský průkaz, na který může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku 
na území ČR i v zahraničí.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení mimo území volebního okrsku, kde 
má volič trvalý pobyt, v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu voličů 
obecnímu úřadu, to znamená od 13. října 2017 od 16 hodin a uzavřením stálého seznamu 
voličů (dva dny před dnem voleb, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin), může hlasovat pouze 
na voličský průkaz, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí 
k podání žádosti o vydání voličského průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným podpi-
sem u obecního úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt. 
Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení mimo území volebního okrsku, kde 
má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, to je od 18. října 2017 od 
16 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Hlasování v zahraničí
Volič může v zahraničí hlasovat ve volebních místnostech zřízených v prostorách 
zastupitelských a konzulárních úřadů České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulár-
ních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen zastupitelský úřad). 
Seznam zastupitelských úřadů je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí http://www.mzv.cz , ikona O ministerstvu – Adresář diplomatických 
misí – Zastoupení ČR v zahraničí.
V místě svého trvalého pobytu si však musí vyřídit voličský průkaz nebo musí být 
zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným příslušným zastupitelským úřadem.
O zápis do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě může požádat volič, 
který má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. O zápis musí požá-
dat nejméně 30 dnů před dnem volby.
Voliče, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, příslušný 
obecní úřad vyškrtne ze stálého seznam voličů.

Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb 
(to je do 17. října 2017), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti. V Přerově bude 
hlasovací lístky voličům doručovat Česká pošta. Hlasovací lístky se doručují na adresu 
trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, předáním rodinným příslušní-
kům a podobně. Pokud se volič na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje nebo nemá 
domovní schránku, nebudou mu doručeny. 

Seznam zaregistrovaných volebních stran
Státní volební komise 5. září 2017 vylosovala čísla politických stran (PS), politických 
hnutí (PH) a koalic (K) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se 
uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. V Olomouckém kraji podalo kandidátní listiny 25 
politických stran. Vzhledem k tomu, že ne všechny kandidující subjekty podaly kandi-
dátní listiny ve všech krajích, není číselná řada na hlasovacích lístcích úplná.
Název politické strany, politického hnutí a koalice, jejichž vylosované kandidátní listiny 
byly zaregistrované v Olomouckém kraji 

(uvedeny v abecedním pořadí)     číslo

ANO 2011 21

Blok proti islamizaci – Obrana domova 13

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3

Česká pirátská strana 15

Česká strana národně sociální 25

Česká strana sociálně demokratická 4

Dělnická strana sociální spravedlnosti 28

Dobrá volba 2016 22

Komunistická strana Čech a Moravy 8

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 24

Občanská demokratická aliance 14

Občanská demokratická strana 1

Radostné Česko 6

REALISTÉ 26

Referendum o Evropské unii 19

ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, 
dětem, zdravotně postiženým... 10

Řád národa – Vlastenecká unie 2

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 23

SPORTOVCI 27

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7

Strana Práv Občanů 30

Strana svobodných občanů 12

Strana zelených 9

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 29

TOP 09 20

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trva-
lého pobytu patří. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem nebo platným občanským průkazem.
Občanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb – viz Vydávání občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo hla-
sovat ve volebním okrsku, dopíše okrsková volební komise do výpisu ze seznamu voličů.
Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat.
Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním kulatým razítkem Magistrátu města Přerova. Na žádost mu okrsková volební 
komise vydá i novou sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku. Zde do úřední 
obálky vloží jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. 
Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.
V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení 
nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební 
komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a případně 
i úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů požá-
dat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Magistrá-
tu města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 34, přízemí, kanc. č. 13, na tel. číslech 
581 268 460 nebo 724 538 752.
Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou volební komisi např. 
prostřednictvím 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 poschodí, číslo dveří a podobně
   případně i sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje

Kdy volič promarní svůj hlas
   jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopise 
   jestliže do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek
   jestliže do úřední obálky vloží hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné 

potřebné údaje; zejména vylosované číslo a název „volební strany“, jméno a příjmení 
kandidátů a jejich pořadí uvedené arabskými číslicemi, označení volebního kraje, 
datum voleb, otisk úředního razítka Krajského úřadu Olomouckého kraje

   jestliže do úřední obálky vloží více než jeden platný hlasovací lístek, ať už ve prospěch 
různých volebních stran, nebo tutéž volební stranu

   hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
   odevzdá prázdnou úřední obálku
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OKNA  
PROVĚŘENÁ 
VYSOČINOU

 Putovní pohár vítězů si odnesla škola U Tenisu
Memoriál Ladislava Jedelské-
ho uspořádala první zářijový 
den už poosmnácté základní 
škola Za Mlýnem. Vzpomínkou 
na vynikajícího učitele, nadše-
ného sportovce a skvělého ka-
maráda, který tragicky zahynul 

v létě roku 1999, tak pedagogové 
každoročně uctívají jeho památ-
ku. V tělocvičně školy se sešlo 
hned několik týmů složených 
z učitelů místních, ale i okol-
ních základních škol. A jak le-
tošní turnaj dopadl? Třetí místo 

získala Základní škola Kojetín, 
náměstí Míru, druhé místo vy-
bojoval tým učitelů z Trávníku 
a stejně jako v minulém roční-
ku si letos putovní pohár vítězů 
znovu odnesli zástupci základní 
školy U Tenisu.  (vk)

Vocantes zazářil 
na festivalu 
v Makedonii

Přerovský pěvecký sbor Vo-
cantes se ke konci letních 
prázdnin zúčastnil mezinárod-
ní pěvecké soutěže v makedon-
ském Ohridu. Mimo spousty 
zážitků si zpěváci z této soutěže 
přivezli prestižní ocenění.

Pěvecký sbor pod vedením 
Michala Sabadáše a Stanisla-
va Smočka získal od poroty 
nejvyšší počet bodů a z 28 zú-
častněných sborů vybojoval 
v kategorii dětských sborů 
1. místo. 

Zdlouhavou cestu zapo-
čal sbor ve středu 23. srpna. 
Po příjezdu do Ohridu si při 
slavnostním přivítání zazpíval 
se všemi sbory makedonské 
tradiční písně a poté vystou-
pil na náměstí v centru Ohridu 
s open air koncertem.

O den později se spoustou 
odhodlání, ale i kapkou ner-
vozity sbor velmi úspěšně 
odsoutěžil. Zpěváci ze sebe 
vydali maximum a to se také 
vyplatilo. Součástí festivalu 
nebylo pouze soutěžní vy-
stoupení, ale sbor vystoupil 
i  na třech dalších koncertech 
duchovní, lidové a populární 
hudby.  (mš)

Během týdne zdolali dvě bulharské třitisícovky
Vysokohorští turisté z Přerova už před dese-
ti lety pokořili bájný Olymp (2916 m). Letos se 
vydali na horu, která ji ještě devíti metry přesa-
huje. Řeč je o nejvyšší hoře Balkánu - bulharské 
Musale. Pokořit se ji vydalo na přelomu srpna 
a září třiadvacet turistů z přerovského oddílu 
vysokohorské turistiky KČT TJ Spartak Přerov.

Během týdne přerovská výprava vystoupi-
la na nejvyšší horu pohoří Vitoša - Černý vrch 
(2290 m), jenž se nachází na jihu od Sofi e. Další 
tři dny turisté putovali po hlavním hřebenu Rily 
a zdolali nejvyšší vrchol celého Balkánu – Musalu 
s nadmořskou výškou 2925 metrů.

Další tři dny přešli část pohoří Pirin a zamířili 
na nejvyšší vrchol Vichren (2914 m). „Počasí nám 
celý týden přálo, pršelo pouze v noci,“ ohlédl se 
za letní expedicí předseda oddílu vysokohorské 
turistiky Tomáš Beránek. Kromě sportovních 
výkonů si turisté užívali i nádherných výhle-
dů. „Rila nám připomínala Nízké Tatry, pohoří 
Pirin spíše Tatry Vysoké. Nejsilnějším zážitkem 
byl pro nás výstup na mramorový kužel vrcholu 
Vichren,“ popsal Beránek. Ke kouzelným scené-
riím panenské přírody bulharských hor patřily 

pohledy na volně se pasoucí divoké koně v národ-
ním parku Rila, kde byly desítky nádherných je-
zírek s průzračnou vodou. „Všude na chatách byli 
navíc dobrosrdeční lidé a dobré jídlo,“ pochvalo-
val si Beránek. Na zpáteční cestě domů už všichni 
svorně plánovali, kam se vydají příští rok. Nejvíce 
hlasů si získalo rumunské pohoří Fagaraš.  (ilo)

NA PŘELOMU SRPNA a září  se přerovští vysokohorští 
turisté vydali do bulharských hor.  Foto: archiv T. Beránka
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov

Eva Machalová, 725 017 083

5. 10. Velký Újezd–Daskabát–Tršice, 
12 km, autobus 8.30 hod, aut. stanice 
č. 20, vede Szabóová
5. 10. Suchdol–Bernartice–Jeseník, 
13 km, vlak 8.23 hod., vede Válková
7. 10. Dolní Morava–Králický Sněž-
ník–Dolní Morava, 21 km, autem pro 
10 osob, vede Pospíšilová
12. 10. Hanušovice a okolí, 10 km, vlak 
7.08 hod., vede Bernátová
12. 10. Tučín–Kozlovice–Přerov, 10 
km, autobus 9.20 hod, aut. stanice č. 
22, vede Jančová
14. 10. Prostřední Bečva–Benešky–
Velké Karlovice, 17 km, vlak 6.05 hod., 
vede Sedláková
19. 10. Petrov nad Desnou–Bukov-
ka–Rapotín, 12 km, vlak 7.08 hod., 
vede Láhnerová
21. 10. Říčky–Jelenice–Viničné Šumi-
ce, 16 km, vlak 6.38 hod., vede Šťává
26. 10. Roudno– V. Roudný–Valšov, 
14 km, vlak 6.35 hod., vede Pěček
26. 10. Hlinsko–Rusava–Bystřice 
pod Hostýnem, 16 km, vlak 7.46 hod., 
vede Peprnová
28. 10. Kopřivnice–Horečky–Fren-
štát, 17 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov

Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

4. 10. Osvětimany– Smraďavka–
Buchlovice, 12 km, vlak 6.43 hod., 
vede Bartošík.
7. 10. Suchdol nad Odrou–Hladké 
Životice–podél Odry–Studénka, 17 
km, vlak 7.23 hod., vede Dittelová.
11. 10. Huštěnovice–Jalubí–Vele-
hrad–Staré Město, 14 km, vlak 7.35 
hod., vede Punčochářová.
14. 10. Tesák–Tři kameny–Klapinov– 
Pardus–Skalný–Hostýn–Bystřice p. 
H., 16 km, bus 7.00 hod., vede Tomek.    
18. 10. Heřmánky–Spálov–Petrova 
skála–Luboměř, 14 km, vlak 8.23 
hod., vede Krejčí.    
21. 10. Pustevny–Radhošť–Rožnov 

p. R., 14 km, vlak 6.05 hod., vede 
Dittelová.
25. 10. Nezdenice–Skalky–Komňa–
Bojkovice, 12 km, vlak 6.43 hod., vede 
Pěček.
28. 10. Přerov–Podolí–Čechy, 10 km, 
od marketu Albert Želatovská v 9.00 
hod., vede Vaculík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

1. 10. Schůze v restauraci Pivovar, 
v 19 hod., promítání z akcí
7. 10. Putování za burčákem – trasa: 
Mutěnice – Pod búdami - Mutěnice, 
hřiště u ZŠ Brněnská, 5 km, vede 
Tomáš Beránek, odjezd busem od 
restaurace Parník v 7.30 hod.
14. 10. Pochod Dobrých hospodářů, 
Olomouc – trasy 11, 16, 20 a 30 km. 
Pořádá KČT Klub Dobrý hospodář 
Olomouc, prezence kadeřnictví 
Javeta, Domská ul. 8–10 hod. Odjezd 
z Přerova – vlak 8.00 hod.
28.–29. 10. Benešky s Milanem 
– trasa: 1. den Bumbálka–Vyso-
ká–Benešky–Soláň, 15 km 2. den 
Soláň–Tanečnice–Díly–Rožnov, 16 
km. Vede Milan Bezděk, odjezd vla-
kem 6.05 hod.  

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

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

Výstavy:

Do 1.10. Houby, kam se podíváš! 
Výstava je zaměřena na kresebné 
zobrazení hub v minulosti a součas-
nosti. Představí, jak vypadají jedlé 
a jedovaté houby v mnohonásobném 
zvětšení na školních nástěnných 
obrazech. Kaple přerovského zámku.
Do 18. 10. Výstava Poklady z hůry 
aneb Jak se žilo na Hané přibližuje 
prostřednictvím zjednodušených 
stylizovaných rekonstrukcí různých 
staveb a jejich interiérů rok na hanác-
kém venkově v době před 150 lety. 
Část výstavy je věnována 50. výročí 
vzniku Folklorního souboru Haná 
Přerov a snímkům muzejní fotograf-
ky Jitky Hanákové.
Od 12. 10. Středověké a raně novo-
věké zbraně Přerovska – výstava 
seznámí s vývojem zbraní od konce 

9. do poloviny 17. století na pozadí his-
torických událostí odehrávajících se 
v regionu Přerovska a střední Mora-
vy. Mezi vystavenými trojrozměr-
nými exponáty budou zastoupeny 
zbraně chladné, střelné i palné.
31. 10. Schváleno! Razítka, pečetě, 
typáře, městské znaky – výstava při-
blíží historii razítek a jejich předchůdců 
i městské znaky, které se na nich obje-
vují. K vidění budou zajímavé typáře, 
pečeti i razítka z Přerova okolí i dobová 
úřadovna z první poloviny 20. století 
a cechovní kanceláře z 18. století.

Akce

12. 10. Středověké a raně novověké 
zbraně Přerovska – vernisáž výstavy 
v 17 hod. ve Slavnostní zámecké síni 
města Přerova.
17. 10. Největší Hanák za života i po 
smrti. Střípky ze života obra Drásala 
– přednáška V. Hrbáčkové v rámci 
projektu Poklady z hůry aneb Jak se 
žilo na Hané, Korvínský dům, v 17 hod.
20. 10. Komorní koncert Jiřího Šlégla 
– klasické dechové trio J. Šlégl – kla-
rinet, B. Šlégl – klarinet, D. Urban – 
fagot, v 19. hod, slavnostní zámecká 
síň města Přerova. 

Muzejní edukace 
pro veřejnost 
a zájmové skupiny:

Program „Poklady z Hanácké půdy 
aneb Jak se žilo u Křópalů“ končí
13. 10.

O středověku, zbraních, zbroji 
a ušlechtilém chování rytířů…– 
novinka.
Edukační program zážitkově-inter-
aktivní formou doprovází výstavu 
o středověkých zbraních. Návštěvníci 
se dozvědí, co všechno obnášel rytíř-
ský výcvik a jaké vlastnosti se od 
pravého rytíře očekávaly.
Objednávky na tel. 581 250 531 – 
pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE

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

Stálé expozice: 

Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera.

Výstavy:

Do 31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran.

Akce:

30. 9. –1. 10. Okresní zahrádkářská 
výstava ČZS Stánek ekoporadny. 
Zámek v Hustopečích nad Bečvou, 
So 10– 17, Ne 10–16 hod.
2. 10. Houbařské pondělí, od 17 hod. 
v budově ORNIS.
4. 10. Den zvířat. Program pro školy 
– povídání o zvířatech kolem nás, 
návštěva záchranné stanice. Je třeba 
se objednat na jeden z termínů (8, 9, 
10, 11, 13 a 14 hodin).

6. 10. Drátované makovičky– 
výtvarná dílna s Veronikou Matlocho-
vou. Vstupné 280 Kč, v ceně materiál. 
Je třeba se přihlásit na kosturova@
prerovmuzeum.cz, od 16 hod. v budo-
vě ORNIS.  
7. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Pro-
cházka soustavou rybníků přilehlým 
lužním lesem, ukázka kroužkování. 
Sraz v 8.15 hod. před hospodou 
U čápa v Záhlinicích.  
20. 10. Den stromů – oslava stromů 
procházkou v Michalově. Akce pro ZŠ 
a MŠ i veřejnost – několik zastavení 
s úkoly, hrami a kvízy. Přihlášky 
v ORNIS nebo BIOS, zdarma. 
20. 10. Prohlídka parku Michalov 
s průvodcem v rámci Dne stromů. 
Sraz v 16 hod. u restaurace Michalov.
26. 10. Mladý zahrádkář 2018 – 
okresní kolo vědomostní soutěže pro 
děti. Od 9 hod. v ORNIS, přihlášky 
do 21. 10.
26. 10. Jak jsme si začali se včelami. 
Povídání o včelách a včelaření 
s ženou-malovčelařkou a vystudo-
vaným velkovčelařem, kteří odpovědí 
na zvídavé otázky, od 17 hod., Korvín-
ský dům.
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: 
po–pá 8–16 hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN 

Denně mimo pondělí: 9–17 hod.

Do 29. 10. Expozice historické min-
covny v suterénu paláce a Expozice 
archeologie na hradě Helfštýn v tzv. 
poděbradské baště na palácovém 
nádvoří.
Do 29. 10. Expozice uměleckého 
kovářství v suterénu hradního paláce. 

MĚSTSKÝ DŮM

1. 10. Jaroslav Wykrent 100 + 1 – křest 
zpěvníku. V roli hosta Jarek Nohavica, 
v 19.30 hod.
7. 10. Re-Vox aneb když nám bylo 
dvacet, netradiční tancovačka, od 20 
–24 hod.
8. 10. Nedělní taneční party pro senio-
ry, hraje Mini, v 13.30 hod.
11. 10. Sousedská talk show, předsálí, 
v 18 hod.
14. 10. Malá slavnost vína s cimbálo-
vou muzikou Primáš a jejími hosty, 
netradiční tancovačka, od 18–22 hod.
16. 10. Hoří, má panenko – komedie 
na motivy slavného fi lmu Miloše For-
mana se skvělým hereckým obsa-
zením, platí vstupenky na původní 
termín 11. 4., v 19.30 hod.
17. 10. Melodie mého srdce – David 
Deyl – muzikál, v 19 hod.
18. 10. Sousedská talk show – pře-
rovští novináři, v 18 hod.
22. 10. Nedělní taneční party pro 
seniory, hraje Dechovka, v 13.30 hod.
23. 10. Moravská fi lharmonie Olo-
mouc – koncert ke státnímu svátku, 
v 19.30 hod.
26. –28. 10. Česko–slovenský jazzo-

INZERCE
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vý festival, v 19.30 hod., viz program 
str. 9 

Taneční kurzy pro mládež

9., 13., Kurz T1 začátek v 17.30 hod., 
kurz T2 začátek ve 20 hod. 20. 10. 
Prodloužená  T1, 21. 10. Prodloužená 
T2

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:

1.–31. 10. Internetová audiosoutěž 
„Ve stopách Oldřicha z Chlumu“
3., 17. a 31. 10. Používáme tablet – 
přednášky Pavla Cimbálníka, učebna 
MěK v Přerově, od 16 hod.
5. 10. Prodej vyřazených knih, sute-
rén MěK v Přerově, Žerotínovo nám., 
8–17 hod.
5. 10. Moc podvědomí – přednáška 
Pavla Kavříka, učebna MěK v Přerově, 
od 17 hod.
10. a 24. 10. Videopřednášky zimního 
semestru VU3V s názvem České ději-
ny a jejich souvislosti, učebna MěK 
v Přerově, 10–12 hod. a 13–15 hod. 
(jen pro již přihlášené)
11. 10. Sibiř – cestopisná přednáška 
Tomáše Kubeše, malý sál Městského 
domu, od 16 hod.
12. 10. Význam jména, příjmení a 
dalších osobních údajů dle numero-
logie – přednáška Dagmar Halotové, 
učebna MěK, od 17 hod.
23. 10. – 20. 11. Základy ovládání PC 
s Windows 10 pro začátečníky – 
počítačový kurz, učebna MěK v Pře-
rově, každé pondělí 9–11 hod.
23. 10. – 20. 11. Základy práce s MS 
Excel 2016 pro začátečníky – počí-
tačový kurz, učebna MěK, každé 
pondělí 16–18 hod.
24. 10. Mrazivé hry – beseda a autor-
ské čtení, se spisovatelkou Markétou 
Harasimovou, učebna MěK, od 17 hod.
25. 10.–22. 11. MS Excel 2016 pro 
mírně pokročilé – počítačový kurz, 
učebna MěK, každou středu od 16–18 
hod.
30. 10. Kulturní akademie knihovny na 
téma Zátopkovi – nejslavnější spor-
tovní pár, učebna MěK, od 13 hod. 

Akce pro děti:

2.–6. 10. Obal si svou knihu, pobočka 
Předmostí, v provozní době
2.–6. 10. Obal si svou knihu, pobočka 

Trávník 30, v provozní době
2.–6. 10. Obal si svou knihu, pobočka 
Velká Dlážka 44, v provozní době
2. a 3. 10. Tvořivá dílna – létající pta-
koještěr, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 14 hod.
5. a 6. 10. Tvořivá dílna – kaštanování, 
půjčovna pro děti, Palackého, od 14 
hod.
6., 13., 20. a 27. 10. X-BOX (pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho, od 14 hod.
6., 13., 20. a 27. 10. Klub hráčů (stolní 
hry, XBOX), půjčovna pro děti, Palac-
kého, od 14 hod.
13. 10. Klub hráčů (stolní a hry), 
pobočka MěK v Předmostí, od 14 hod.

Akce v místních částech:

2.–6. 10. Obal si svou knihu, všechny 
knihovny v místních částech v pro-
vozní době
2.–6. 10. Podzimní kvíz, všechny 
knihovny v místních částech v pro-
vozní době
5. 10. Podzimní turnaj ve hře Ber dej, 
Čekyně, od 16 hod.
5. 10. Podzimní malování na chodník, 
Henčlov, od 16 hod.
5. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Kozlovice, od 16 hod.
10. a 12. 10. Tvořivá dílna – ptáčci, 
Lověšice, od 16 hod.
12. 10. Tvořivá dílna – ježci z přírod-
nin, Čekyně, od 16 hod.
12. 10. Řím, Vesuv, Pompeje a ostrov 
Capri – cestopisná beseda Věry Poli-
dorové, Penčice, od 17 hod.
14. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race a lapače snů, od 17 hod.
19. 10. Tvořivá dílna – proměníme 
bramboru, Lýsky, od 16 hod.
23. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Újezdec, od 16 hod.
24. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Vinary, od 17 hod.
24. 10. Tvořivá dílna – podzimní 
módní návrháři, Žeravice, od 16.30 
hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

Centrum SONUS, Palackého 17a

Pondělí

2. 10. Pomoc pro váš mozek – Olga 

Župková, v 10.15 hod.
2. 10.  Cvičení paměti, v 11.15 hod
9. 10. Rukodělná činnost: drátkovaní 
andílci I., v 10.15 hod.
16. 10. Rukodělná činnost: drátkovaní 
andílci II., v 10.15 hod.
23. 10. Nenechte si ubližovat – bese-
da s pracovníky Bílého kruhu bezpečí, 
v 10.15 hod.
30. 10. Jak psychicky zvládnout péči 
o nemocného blízkého člověka – 
PhDr. Jana Gebauerová, v 10.15 hod.
30. 10. Cvičení paměti: hodina plná 
her, v 11.15 hod.

Úterý

3. 10. Vycházka: Muzeum Prosenice: 
Domácí práce z dob našich babi-
ček. Sraz v 10.20 na aut. nádraží, 
odjezd 10.30 hod., stan. č. 12. Předpo-
kládaný návrat 13.25 hod.
10. 10. Vycházka: Pevnost poznání 
Olomouc, sraz na vlakovém nádraží 
v 10.25 hod. Odjezd vlaku v 10.35 hod. 
Předpokládaný návrat 13.45 hod.

Středa

11. 10. Kavárna pro seniory: Napříč 
Spojenými státy americkými – Věra 
Polidorová, v 16 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem

vždy v po a čt 9–10 hod. 
Internet pro seniory

vždy v po 9–13 hod. Lektor je příto-
men 12–13 hod.

SVČ ATLAS a BIOS

4. 10. Den zvířat, BIOS 
18. 10. Chyťme a pusťme (závody 
rodinných dvojic), v rámci Týdne 
pro rodinu se konají rybářské závo-
dy dvoučlenných rodinných týmů, 
sraz v 15.30 u Majáku, bližší info 
v BIOS, tel. 581735009
20. 10. Den stromů (ve spolupráci 
s ORNIS), v parku Michalov 
25. 10. Rybářská soutěž pro děti, 
BIOS

ATLAS:

2. 10. Tak to vidím já – literárně-
-výtvarná soutěž pro žáky I. a II. 
stupně  ZŠ. Uzávěrka soutěže 20. 11.

20. 10. Šití pro děti – hračka zvířátko, 
od 15 hod. Přihlášky do 13. 10.
21. 10. Keramické tvoření pro rodiče i 
prarodiče s dětmi, od 11 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA

12. 10.20:00 T4 (Dragoun, Kubeš, Kul-
hánek …) Klub Teplo
13.-15. 10. Duhová vrána – víkend pro 
mládež Rajnochovice
20.-22. 10. Letem světem do Military 
– víkend pro děti a mládež
21. 10. 19:00 Melody Gentlemen – 
hudebně-taneční večer – hity 30.
a 40. let Klub Teplo 
26.-29. 10. Pirátský víkend pro děti

DUHA KLUB RODINKA
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POCHOD ZA STRAŠIDLY

13. 10. Strašidlácké hrátky – tradiční 
lampionový pochod za strašidly, kdy 
se děti i dospělí mohou krásně vybát. 
Začátek akce je v 19.15 hod. na Lagu-
ně u restaurace Bašta u Dokládalů. Na 
svícení je zapotřebí lampionů, bater-
ky by strašidla zaplašily. 
ŠMOLDAS V KLUBU TEPLO

30. 10. Páté přes desáté s Ivo Šmol-
dasem – komponovaný pořad humo-
ru a písniček, v němž oblíbený glosá-
tor, spisovatel, básník a moderátor 
probere různá témata, zpívá Jana 
Rychterová, v 19 hod., Klub Teplo na 
Horním náměstí. Předprodej v MIC.

Keramika Újezdec

  5. 10. - Seznámení s keramikou, 
v 15.30 hod.
 12. 10. - Vyrábíme z keramiky pod-
zimní lísteček, v 15.30 hod.
 19. 10. - Vyrábíme z keramiky zvířát-
ka v 15.30 hod.
 26. 10. - Vyrábíme z keramiky hříbek 
v 15.30 hod.
EVROPSKÝ FESTIVAL PTACTVA 

30. 9. Pozorování ptactva u tova-
čovských jezer, sraz v 8 hod. u sádek 
Hradeckého rybníka v Tovačově. 
Průvodci budou zkušení ornitologové 
z Moravského ornitologického spol-
ku. Více:www.mos-cso.cz

INZERCE

INZERCE
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1. 10.   v 15 hod. OKLAMANÝ 2D, Biosenior, 

dabing
1. 10.  v 17 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
1. 10.  v 19 hod. WIND RIVER 2D, titulky
2. 10.   v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: DEZER-

TÉR 2D, česky
2. 10.   ve 20 hod. AMITYVILLE: PROBUZENÍ 

2D, titulky
3. 10.   v 17.30 hod. KINGSMAN: ZLATÝ 

KRUH 2D, titulky, od 15 let
3. 10.  ve 20 hod. NERODIČ 2D, česky
4. 10.   v 17.30 hod. MANET – ROK SE SVĚ-

TOVÝMI MALÍŘI, 2D, titulky
4. 10.   ve 20 hod. DVOJITÝ MILENEC ART, 

2D, titulky, od 18 let
5. 10.   v 17 hod. BLADE RUNNER 2049 3D, 

titulky
5. 10.   ve 20 hod. SLIPKNOT: DAY OF THE 

GUSANO 2D, titulky, od 15 let
6. 10.   v 17.30 hod. HORA MEZI NÁMI 2D, 

titulky
6. 10.   ve 20 hod. BLADE RUNNER 2049 2D, 

titulky
7. 10.   v 17.30 hod. KINGSMAN: ZLATÝ 

KRUH 2D, titulky, od 15 let
7. 10.  ve 20 hod. TO 2D, titulky, od 15 let
8. 10.   v 17.30 hod. KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 

2D, titulky
8. 10.   ve 20 hod. BLADE RUNNER 2049 2D, 

titulky
9. 10.   v 19 hod. VŠECHNO NEBO NIC 2D, 

česky
10. 10.  v 17.30 hod. WIND RIVER 2D, titulky
10. 10.   ve 20 hod. HORA MEZI NÁMI 2D, 

titulky

11. 10.   v 17 hod. BLADE RUNNER 2049 3D, 
titulky

11. 10.   ve 20 hod. TERMINÁTOR 2: DEN 

ZÚČTOVÁNÍ 3D, titulky,od 15 let
12. 10.   v 10 hod. ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ 

PŘÍTEL BIOSENIOR 2D, česky 
12. 10.   v 17.30 hod. ČTVEREC 2D, titulky, 

od 15 let
12. 10.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, od 

15 let
13. 10.   v 17.30 hod. AMITYVILLE: PROBUZE-

NÍ 2D, titulky, od 15 let
13. 10.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, od 

15 let
14. 10.   v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: DEZER-

TÉR 2D, česky
14. 10.  ve 20 hod. CESTA NA MĚSÍC, PODI-

VUHODNÁ CESTA - PROJEKT 100, 2D, titulky
15. 10.   v 17.30 hod. HORA MEZI NÁMI 2D, 

titulky
15. 10.   ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D, 

česky
16. 10.  v 17.30 hod. ALIBI NA MÍRU 2D, titulky 
16. 10.   ve 20 hod. SCORPIONS FOREVER 2D, 

titulky
17. 10.   v 10 hod. PĚKNĚ BLBĚ, BABY BIO, 2D, 

titulky 
17. 10.   v 17.30 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, od 

15 let
17. 10.   ve 20 hod. AMITYVILLE: PROBUZENÍ 

2D, titulky, od 15 let
18. 10.   v 18 hod. CAMINO NA KOLEČKÁCH , 

ART, 2D, česky
18. 10.   ve 20 hod. 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ, ART, 

2D, česky

19. 10.   v 10 hod. DUNKERK, BIOSENIOR, 2D, 
česky

19. 10.  v 17.30 hod. BAJKEŘI 2D, česky
19. 10.   ve 20 hod. GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 

NEBEZPEČÍ 3D, titulky
20. 10.   v 17.30 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D, 

česky
20. 10.   ve 20 hod. MATKA! 2D, titulky, od 15 

let
21. 10.  v 17.30 hod. BAJKEŘI 2D, česky
21. 10.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, od 

15 let
22. 10.   v 17.30 hod. GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 

NEBEZPEČÍ 2D, titulky 
22. 10.   ve 20 hod. MATKA! 2D, titulky, od 15 

let
23. 10.   v 18 hod. ZKRÁTKA KRAŤAS 2D, 

česky
23. 10.   ve 20 hod. HORA MEZI NÁMI 2D, 

titulky
24. 10.  v 17.30 hod. WIND RIVER 2D, titulky
24. 10.  ve 20 hod. GEROY 2D, česky
25. 10.  v 17.30 hod. MATKA! 2D, titulky, od 15 let
25. 10.   ve 20 hod. NICK CAVE: ONE MORE 

TIME WITH FEELING 2D, titulky
26. 10.   v 10 hod. LEGO® NINJAGO® FILM 3D, 

dabing
26. 10.   v 17.30 hod. THOR: RAGNAROK 3D, 

dabing
26. 10.  ve 20 hod. JIGSAW 2D, titulky,od 15 let
27. 10.  v 10 hod. BAJKEŘI   2D, česky
27. 10.  v 17.30 hod. MATKA! 2D, titulky,od 15 let
27. 10.   ve 20 hod. THOR: RAGNAROK  2D, 

dabing
28. 10.  v 10 hod. AUTA 3, 2D, dabing

28. 10.   v 17.30 hod. MATRIX - PROJEKT 100, 
2D, titulky, od 15 let

28. 10.  ve 20 hod. JIGSAW 2D, titulky, od 15 let
29. 10.   v 15 hod. Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE 2D, 

BioSenior, dabing
29. 10.   v 17 hod. BLADE RUNNER 2049 3D, 

titulky
29. 10.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, od 

15 let
30. 10. – 1. 11. Festival outdoorových fi mů 
od 17 hod.

BIJÁSEK
1. 10.  v 10 hod. EMOJI VE FILMU 2D
7. 10.  v 10 hod. ESA Z PRALESA 2D
8. 10.  v 15.30 hod. JÁ, PADOUCH 3, 2D
14. 10.  v 10 hod. MY LITTLE PONY FILM 2D
15. 10.   v 15.30 hod. HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM 3D
21. 10.   v 10 hod. LEGO® NINJAGO® FILM 2D
22. 10.  v 15.30 hod. MY LITTLE PONY FILM 2D
29. 10.  v 10 hod. MY LITTLE PONY FILM 2D

BABY BIO 
3. 10.  v 10 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D, česky
10. 10.   v 10 hod. ZAHRADNICTVÍ: DEZER-

TÉR 2D, česky
17. 10.  v 10 hod. PĚKNĚ BLBĚ 2D, titulky 
24. 10.   v 10 hod.  KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 2D, 

titulky 
31. 10.   v 10 hod. HOLKY NA TAHU 2D, titulky, 

od 15 let

 Říjnová výstava na Trafačce patří 
šperkům z hlučínské dílny Lenky 
Hudečkové. Ta vytváří smaltované 
šperky i cínové, které kombinuje 
s drahými kameny, keramikou 
a sklem. Zatímco její smaltované náuš-
nice, které vypaluje na 850 stupňů 
Celsia, hýří barvami a nápaditou roz-
verností, cínové šperky v kombinaci 
s křišťálem, jaspisem, jadeitem či lab-
radoritem jsou precizní šperkařskou 
prací, kdy se chladný kov promění 
v originální náhrdelník či náušnice.

Velkoformátové komiksové seriály mla-
dého přerovského kreslíře Marka Matějč-
ka jsou až do konce října vystaveny 
v Galerii města Přerova. Matějček absol-
voval studium hutního zpracování skla 
na umělecké průmyslovce ve Valašském 
Meziříčí a stejné tematice se věnoval 
v ateliéru skla u profesora Ronyho Plesla 
na Vysoké škole umělecko-průmyslové 
v Praze. Od sklářského designu se ale 
zatoulal ke kresbám. Výstava Nedo-
končený příběh zavede návštěvníka do 
fi ktivního města plného mutantů.

Do 20. října si mohou návštěvníci Pasáže pro-
hlédnout výstavu Třináct kytar, která prostřed-
nictvím archivních dokumentů a fotografi í zobra-
zuje život básníka Josefa Kainara v době, kdy žil 
v Přerově.  Od 4. října bude v Pasáži také k vidění 
výstava obrazů přerovské malířky Anny Sypě-
nové. Ve čtvrtek 26. října se uskuteční vernisáž 
sochaře Igora Kitzbergera. Známý český sochař 
pracuje s bronzem a tvoří fi gurální plastiky. Jeho 
dílo je na české scéně unikátní svou expresivitou 
a vyniká dynamickým a zároveň subtilním ztvár-
něním postav. K jeho nejznámějším skulpturám 
patří Paganini, Harlekýn, Žonglér či Tanečník. 

Stěžejní říjnovou výstavou 
v galerii Eso budou obrazy malířky 
Světlany Žalmánkové. Autorka 
maluje na plátno akrylovými 
barvami, tvoří portréty, má ráda 
fi gurální tvorbu, nejčastěji maluje 
ženy. Pro její tvorbu je výrazná 
malebnost, dynamika a ovlivnění 
impresionismem. Vernisáž výsta-
vy za přítomnosti autorky se 
uskuteční v galerii ESO ve čtvrtek 
12. října v 17. 30 hodin. Výstava 
bude k vidění do 16. listopadu.


