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KRÁTCE Práce přibylo, hlásí zaměstnavatelé
  Lidé bez práce mají velkou šanci najít si zaměstnání. Volná místa hlásí desítky fi rem z Přerovska i okol-

ních měst. Aktuálně je na přerovském trhu práce 1700 volných míst.  Někteří zaměstnavatelé nabízejí 
svým lidem i podnikový svoz autobusy, jiní jim přispívají na dopravu.

TRH PRÁCE OŽIL. Na říjnové Burze práce, která se konala v Hotelu Jana, zaměstnavatelé nabízeli stovky volných pracov-
ních míst. Příležitosti k práci nabízejí fi rmy přímo z Přerova, Prostějova, Hulína nebo blízkého okolí.  Foto: Ingrid Lounová

VYUŽÍT BAREVNÉHO PODZIMU se rozhodli organizátoři už druhého ročníku tvoře-
ní z přírodnin, takzvaného Land Art, na náměstí TGM v Přerově.  Foto: MMPr

Aktuální míra nezaměstnanosti 
se v přerovském okrese pohy-
buje okolo 5,3 procenta. V sa-
motném Přerově je ale toto číslo 
vyšší a lidí bez práce je 7,8 %. 
„Mohu potvrdit, že trh práce 
ožil a šance najít si zaměstnání je 

větší než třeba před rokem nebo 
před pěti lety. Nejvíce pracov-
ních příležitostí je ve strojíren-
ství, stavebnictví a evidujeme 
poptávku i po řidičích,“ uved-
la Ilona Kapounová, ředitelka 
Úřadu práce v Přerově. Její slova 

potvrzuje i říjnová Burza práce, 
která se uskutečnila ve čtvrtek 
12. října v hotelu Jana v Přerově. 
Pozvání přijalo 25 fi rem z Přero-
va, Prostějova, Olomouce a Bys-
třice pod Hostýnem.  (ilo)

 Pokračování na straně 2 

Vánoční trhy 
začnou slavnostně 
Vánoční strom se na ná-
městí TGM v Přerově roz-
svítí ve čtvrtek 30. listo-
padu. Celý program začíná 
už v 17 hodin vystoupením 
skupiny Beegees Revival. 

„Přerované nejenže po-
prvé uvidí v plné kráse le-
tošní vánoční strom i vy-
zdobené náměstí TGM, ale 
dozví se i jméno stromu, 
uvidí zcela nové osvětlení 
a užijí si koncerty hned tří 
kapel,“ uvedl za pořadatele 
letošních vánočních trhů 
v Přerově Petr Ilgner z RK 
Invest. Chvíli před 18. hodi-
nou se slova ujme  primátor 
města Vladimír Puchalský, 
který společně s nejlep-
šími školáky - letošními 
držiteli ceny Scholar, slav-
nostně zahájí vánoční trhy. 
Publikum se v tuto chvíli 
dozví vítězný návrh, který 
vzejde ze soutěže „Pojme-
nujte vánoční strom“. V 18 
hodin se rozsvítí už po-
jmenovaný letošní vánoč-
ní strom a z podia zazpí-
vá domácí gospelový sbor 
Add Gospel. Závěr večera 
bude patřit oblíbené kapele 
ABBA revival, ta rozprou-
dí zábavu na náměstí od 
19. hodiny.  (ilo) 

Přírodní koberec na Masarykově náměstí rozzáří dušičkový čas
Barevné obrazce z přírodnin 
– listí, dýní, šišek, suchých 
plodů i větviček zaplní první 
listopadový den dlažbu na Ma-
sarykově náměstí. Po loňském 
barevném stromu, který vznikl 
díky fantazii a šikovnosti desí-
tek lidí i školáků, letos organi-
zátoři akce chystají další tvůrčí 
dílnu pod širým nebem. „Rádi 
bychom do tvoření společného 
díla zapojili co nejvíce lidí. Tak-
že zveme na náměstí všechny 
Přerovany, kteří jsou šikovní, 
hraví a mají fantazii. Zapojit se 
může každý,“ zve na akci jed-

na z jejích pořadatelek Marta 
Jandová. Dobrovolníci mohou 
přispět „výtvarným materiá-
lem“ z přírody také přímo v den 
konání akce.

Ti, kteří se akce zúčastní 
a zapojí se do práce, dostanou 
malý suvenýr. „Nechali jsme 
vyrobit připínací placky, které 
si děti i dospělí mohou přidat 
na kabát nebo batůžek. Jsou 
laděné do podzimních barev 
a nesou nápis Spolu proti be-
tonu. Doufáme, že se budou 
líbit,“ doplnila mluvčí radnice 
Lenka Chalupová.   (ilo)
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POZVÁNKY

Válečné veterány
uctíme 11. listopadu 
Den válečných veteránů si 
připomeneme vzpomínko-
vým shromážděním u po-
mníku obětí 1. světové války 
na městském hřbitově. Akce 
se uskuteční v sobotu 11. listo-
padu, symbolicky v 11 hodin.

Svíčky se rozhoří 
za  oběti studentů 
Zapálením svíčky a tichou 
vzpomínkou si 17. listopadu 
Přerované připomenou Den 
boje za svobodu a demokra-
cii. Vzpomínkové shromáž-
dění se uskuteční v 17 hodin 
u pamětní desky na náměstí 
T. G. Masaryka. O půlhodi-
nu později začne v kostele 
sv. Vavřince ekumenická 
bohoslužba.  (ilo)

V Měšťáku o rozpočtu
S jakým rozpočtem bude 
město hospodařit? Do ja-
kých oblastí půjde nejvíce 
peněz? Jaké investice nás 
v roce 2018 čekají? S ná-
vrhem rozpočtu se mohou 
Přerované seznámit ve stře-
du 22. listopadu od 17 hodin 
v malém sále Městského 
domu.  (red)

 Práce přibylo, hlásí zaměstnavatelé na Přerovsku
Pokračování ze strany 1

„Nabíráme hlavně kvalifi ko-
vané technické profese – ob-
ráběče, seřizovače, brusiče, 
frézaře i skladníky, ale i THP 
pracovníky a konstruktéry 
do vývoje,“ informovala nábo-
rářka Jana Kvardková z Meop-
ty, která je se svými 2600 pra-
covníky jedním z největších 
zaměstnavatelů v regionu. 
Firma Maier z Prostějova, vy-
rábějící plastové komponenty 
pro auta, hledá do třísměnné-
ho provozu operátory do vý-
roby, pracovníky kontroly 
kvality, montáže i skladníky. 
„Plat operátora se pohybu-

je od 17 250 do 19 550 korun, 
skladník si může vydělat až 26 
tisíc. Své zaměstnance do fi r-
my svážíme a rozvážíme auto-
busy zdarma, v Přerově máme 
dvě sběrná místa,“ informoval 
Radovan Grulík z prostějovské 
společnosti Maier.

Volné pozice nabízí i fi rma 
Olympus, která sídlí v Před-
mostí a je servisním středis-
kem pro opravy endoskopů 
a fotoaparátů. „Aktuálně 
máme tři pozice servisního 
technika, ale ještě v průbě-
hu letošního roku a v příštím 
roce bude volných pozic při-
bývat a rozhodně se vyplatí 
sledovat naši nabídku prá-

ce,“ dodala Anna Kozáčková 
z personálního oddělení fi rmy 
Olympus.

Uplatnění na trhu práce nabí-
zí i hranická fi rma Schäfer, kte-
rá vyrábí skladovací a logistické 
systémy a má v plánu zaměst-
nat až osm desítek lidí. Aktuál-
ně hledá schopné lidi pro ma-
nažerské pozice i pro technické 
a dělnické profese. „Pro zájem-
ce odjinud nabízíme příspěvek 
na dopravu, který se měsíčně 
pohybuje od 500 po 2800 ko-
run,“ doplnila personalistka 
společnosti Ivana Šotkovská.

Kaufl and hledá pro své nové 
obchodní centrum v Žela-
tovské ulici dvě až tři desítky 

asistentů prodeje. Při zkráce-
ném úvazku 30 hodin týdně 
se po prvním roce pohybuje 
mzda prodavačky okolo 15 ti-
síc korun. 

Práci nabízí i přerovská ne-
mocnice, která je členem sku-
piny Agel. „Aktuálně máme 
volných asi sedm až osm pra-
covních míst pro profese vše-
obecná sestra, praktická sest-
ra, sanitář, fyzioterapeut nebo 
radiologický asistent,“ uvedla 
Zuzana Krčková, vrchní sestra 
domácí péče a ambulantní kli-
nické onkologie. Podle jejího 
sdělení by uchazeči o tyto pro-
fese mohli nastoupit do práce 
třeba ihned.  (ilo)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se se-
jdou v pondělí 20 . listopadu 
od 15 hodin v sále Městského 
domu. Přímý přenos jednání 
zastupitelstva prostřednic-
tvím kamer Televize Pře-
rov mohou zájemci sledovat 
na www.prerov.eu a v Tele-
vizi Přerov.  (red) 

Na volební komisi čekaly v domově babičky s koláči
Vysoká účast voličů a volební 
triumf ANO. Přerované vo-
lili podobně, jak volila vel-
ká města v České republice. 
V samotném Přerově dosáhla 
účast u říjnových voleb do Po-
slanecké sněmovny 59 procent 
a suverénním vítězem se stalo 
hnutí ANO s 34 procenty hla-
sů. Díky těmto hlasům usedne 
v poslanecké lavici Petr Vrá-
na, který je zároveň radním 
města. Druzí v Přerově skon-
čili Svobodní a přímá demo-
kracie – Tomio Okamura s 15 
procenty a třetí Občanská de-
mokratická strana s 11 procen-
ty. Následovala je KSČM (9 %) 
a Česká pirátská strana (7 %).

Volební místnosti se ote-
vřely v pátek 20. října úderem 
14. hodiny. Před některý-
mi okrsky už čekaly dokonce 
fronty. „Hned první hodinu 
po otevření jsme naplnili první 
padesátku. Po dvou hodinách 
přišlo z 550 voličů k urnám 
v našem okrsku 32 procent vo-
ličů,“ uvedl předseda volební 
okrsku číslo 5 na Velké Dlážce 
Vít Hála. Jedním z prvních vo-
ličů byla i Pavla Vytrhlíková, 
která k volbám přišla s part-
nerem a dítětem v kočárku. 
„K volbám chodíme pravidel-
ně. A letos jsme si řekli, že zvo-
líme někoho úplně nového, kdo 
tam ještě nebyl. Takže volíme 
Okamuru,“ uvedla mladá žena. 
Zato další námi oslovený mladý 
pár se svěřil, že k volbám pra-
videlně nemíří. „Chodíme jen 
k parlamentním volbám a volili 
jsme i prezidenta. Teď jsme vy-
bírali dlouho a dalo nám to vel-
kou práci. Rozhodovali jsme se 
podle doporučení známých, ale 
i podle sebe,“ řekl Petr Jelínek. 
Starší manželé, kteří odevzda-
li své hlasy na Velké Dlážce, 
uvedli, že po vzájemné konzul-
taci volili oba shodně. „Chodím 

k volbám vždy a letos jsme měli 
s manželem hned jasno,“ dopl-
nila své rozhodnutí, koho volit, 
Eva Wertheimerová.

V jednom z volebních okrs-
ků v Předmostí chodí s vo-
lební urnou na požádání také 
do domu s pečovatelskou služ-
bou. „Původně jsme tam měli 
nahlášeno 13 voličů. Ale když 
jsme tam přišli, tak se postup-
ně přidávali i další obyvate-
lé. Celkem v předmostském 
domově odvolilo 25 seniorů. 
Některé babičky se na nás už 
těší, mívají napečené koláče 
a buchty a chtějí nás pohostit. 
Pro mnohé z nich je to slav-
nostní chvíle, pěkně se oble-
čou a čekají na nás. Chodím 
tam už několikátým rokem 
a musím říct, že to jsou velmi 
příjemné chvíle,“ uvedla Pet-
ra Novotná, která byla člen-
kou jedné z volebních komisí 
v Předmostí. „S urnou jsme 
byli také u 93letého pána, 
který je upoutaný na lůžko, 
ale v hlavě byl neskutečně fi t. 
Někteří senioři volby pojmou 
společensky a chtějí si s námi 
povídat. Jedna paní nám stihla 
během krátké chvilky říct, že 

procestovala sedmdesát zemí 
světa,“ dodala Petra Novotná.

Nejvíce hlasů Přerované 
odevzdali hnutí Ano a radní 
Petr Vrána bude jediným zá-
stupcem Přerova v Poslanecké 
sněmovně. Ten za úspěchem 
vidí hlavně dosavadní prá-
ci svých spolustraníků, a to 
na komunální, krajské i celo-
státní úrovni. „Máme za se-
bou náročnou kampaň. Hod-
ně energie mi dodávali lidé, 
s nimiž jsem diskutoval přímo 
v ulicích měst,  a mnozí nám 
vyjadřovali své sympatie. Já 
budu ve Sněmovně nováčkem. 
Ale voličům můžu slíbit, že se 
budu snažit hájit zájmy Pře-
rova a s velkým nasazením se 
zapojím do práce,“ vyjádřil se 
dva dny po volbách Petr Vrána.

Podle Pavla Šlesingera, který 
má na přerovském magistrá-
tě na starost organizaci voleb, 
proběhlo vše v jednapadesáti  
přerovských okrscích zcela 
v pořádku, bez jediného inci-
dentu. „Pomalu se začínáme 
chystat na další volby, které 
budou 12. a 13. ledna, kdy bu-
deme volit prezidenta,“ uza-
vřel Pavel Šlesinger.  (ilo)

VOLEBNÍ ÚČAST Přerovanů do Poslanecké sněmovny ČR byla mírně pod celore-
publikovým průměrem a dosáhla 59 procent.   Foto: Ingrid Lounová
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KAM CHODÍTE 
DO PŘÍRODY? 

Gabriela Pazderová
Chodíme pra-
videlně na 
pochod Po 
stopách lov-
ců mamutů, 
už asi 10 let,
co jsme se 

přistěhovali do Předmostí. Jinak 
jezdíme hodně na Valašsko, od-
kud pocházím, a v poslední době 
máme procházky do okolí - sle-
dujeme, jak se staví dálnice.
Aleš Vaško

Snažíme se 
chodit do pří-
rody celoroč-
ně, jen když 
prší, tak ne-
jdeme. Jsme 
z Předmostí, 

tak chodíme hlavně po okolí 
- na Čekyňský kopec, do Če-
kyně, na hříbky, do Lhotky 
k Olinkovi, do Vinar.
Martina Zlámalová

Jsme z Dlu-
honic, cho-
díme hlavně 
okolo vesnice 
a k Bečvě. 
V poslední 
době vyráží-

me i s dětmi do přírody hledat 
kešky, to se nám moc líbí.
Steve McConahay 

Chodíme na 
houby, kolem 
jsou krásné 
lesy. S dět-
mi chodím 
na školní po-
chod Před-

mostím, na kopci je mamut a líbí 
se mi to spojení s historií. Víc 
než pěšky jezdím raději na kole 
po cyklostezce u Bečvy.
Veronika Králová

Letos jsme 
tady i s dětmi 
poprvé. Na-
šli jsme si to 
na internetu, 
že se tady 
chodí takové 
túry, a moc 

se nám tu líbí. Jsme z Dřevo-
hostic a do přírody chodíme 
celoročně, hlavně nás to táhne 
směrem k Bystřici a do Hos-
týnských hor.

Text a foto Ingrid Lounová

Stezku lovců mamutů letos protnula dálnice
 Na tradiční podzimní výšlap do přírody – Po stopách lovců mamutů vyrazilo v sobotu 9. října více než 

devět stovek lidí. Letošní ročník byl už dvacátý v pořadí a letos poprvé byl jiný v tom, že mu zkřížila cestu 
budovaná dálnice. Turisté tak nemohli pokračovat školní álejkou až na Čekyňský kopec, ale asi 400 metrů 
absolvovali po silnici.

Na devítikilometrovou turi-
stickou vycházku si vyšláply 
hlavně rodiny s dětmi, nechy-
běly ani turistické kroužky 
z okolních měst či vesnic, ale 
přišli i skalní turisté. „Cho-
dí všechny generace – naši 
žáci, jejich rodiče, prarodiče, 
zkrátka mladí i senioři. Hlá-
sí se k nám i naši bývalí žáci, 
kteří jsou už sami rodiči,“ 
uvedl učitel Rostislav Dočkal, 
z pořádající Základní školy 
J. A. Komenského v Předmos-
tí. Ta pochod pořádá ve spolu-
práci s městem a občanským 
sdružením Predmostenzis.

Za sportovními výkony, za 
zážitky i pro poučení do Před-
mostí vyrazila i početná sku-
pina dětí a rodičů z Kokor. 
„Máme s sebou dvaadvacet dětí 
různého věku, doprovázejí nás 
i někteří rodiče a jsme moc zvě-
daví, co si pro nás letos orga-
nizátoři připravili. Na této akci 
jsem byla naposledy před pěti 
lety, ale s jinými dětmi,“ řekla 

učitelka Jana Mojdlová, která do 
Předmostí přijela s turistickým 
kroužkem kokorských dětí. 

Stanoviště s loveckými dis-
ciplínami museli organizátoři 
kvůli rozbahněnému terénu pře-
sunout na jiné místo. O oblíbené 
disciplíny – střelbu na mamuta 
z praku nebo hod na mamutí kel, 
děti ani hraví dospělí nepřišli. 
„Kvůli postupující stavbě dálni-
ce jsme museli změnit trasu po-
chodu. Část úseku vedla po frek-
ventované silnici, kde na zdárný 
provoz dohlíželi strážníci,“ zmí-
nil spoluzakladatel mamutího 
pochodu Vladimír Peška, učitel 
z předmostské školy. 

Příležitost vyrazit na túru 
nepromeškala ani skupinka 
dříve narozených. „My cho-
díme na vycházky celoročně 
s Klubem českých turistů, vy-
rážíme každý čtvrtek do oko-
lí Přerova i do vzdálenějších 
míst. Končíme 30. prosince 
na Hostýně a hned 1. ledna 
jsme na Novoročním výšlapu 

tady na Čekyňáku,“ svěřila 
se Libuše Rákosová z Přerova. 
Překvapením pro některé tu-
risty byla zvířata, jen kousek 
za městem, volně se pasoucí 
ve volné přírodě. „Protože tu-
risté nejdou kolem statku, ale 
jdou vrchem kolem zahrádek 
a potom sadem, tak jsme dali 
ovce a kozy tady do ohradní-
ku. Hlavně aby je viděly děti 
a měly tak další zážitek, kte-
rý ve městě neuvidí,“ zmínil 
Libor Pokorný z občanského 
sdružení Predmostenzis, kte-
ré se stará o údržbu sadů na 
Žernavé na popovickém kopci.

Na školním kopci, což je po-
jmenování pro část Čekyňské-
ho kopce, si organizátoři pro 
turisty připravili už tradiční 
občerstvení – mamutí záku-
sek s tvarůžkem a žejdlíkem 
kofoly nebo piva. Ti, kteří 
zdárně dorazili přes Vinary až 
do cíle – do školy v Předmostí, 
dostali perník v podobě ma-
mutí stopy.  (ilo)

DVACÁTÝ ROČNÍK byl jiný než v předchozích letech. Do stezky Po stopách lovců mamutů zasáhla rozestavěná dálnice. Turisté 
tentokrát nešli celou trasu přírodou, ale část šlapali po silnici kolem kráterů pro mostní pilíře budoucí dálnice.  Foto: Ingrid Lounová

Děti Země neuspěly, příprava dálnice může pokračovat
Děti Země s odvoláním na stav-
bu dálnice D1 z Říkovic do Pře-
rova kvůli ochraně zvláště 
chráněných živočichů neuspě-
ly. Ministerstvo životního pro-
středí jejich odvolání zamítlo 
s tím, že zdraví lidí je nadřazeno 
ochraně živočichů. Děti Země 
argumentovaly tím, že stavební 
dění naruší biotop šestadvaceti 
druhů živočichů, a to od křečka 

polního až po skokana štíhlé-
ho. „Měli jsme vážnou obavu, 
aby svým odvoláním na několik 
let nezbrzdily začátek výstavby 
dálnice. Po dokončení úseku D1 
z Lipníku do Přerova by se naše 
město stalo doslova dopravním 
špuntem, lidé by ještě více byli 
sužováni výfukovými zplodi-
nami, hlukem a prachem,“ uvedl 
náměstek přerovského primáto-

ra Petr Měřínský. Na konci září 
nechal primátor města Vladimír 
Puchalský ve městě vylepit pla-
káty, na nichž nabádal občany, 
aby volali předsedovi Dětí Země 
Miroslavu Patrikovi a dotázali 
se ho, jakou hodnotu má pro ně 
– ve výčtu ohrožených druhů 
živočichů - zdraví člověka. Sou-
částí plakátu bylo i telefonní číslo 
na předsedu Dětí Země.  (ilo) 
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Koalice se nám sice nelíbí, 
personální změny 
ale nechceme… 
Radniční koalice se prý rozpadla. Na tis-
kové konferenci zástupci Nezávislých 
a Za prosperitu Přerova a jeho místních 
částí sdělili důvody, které je vedly k od-
chodu z koalice do opozice. Jako důvod 
uvedli přesně to, co bylo zmiňováno právě 
v této rubrice v Přerovských listech uply-
nulé 3 roky – arogance moci, nevyjasněné 
okolnosti okolo stavby cyklověže včetně 
nevydaných stavebních deníků, osobnost 
tajemníka, katastrofální řízení jednání za-
stupitelstva a potažmo celého města. Ne-
závislí ale zároveň oznámili, že nepodpoří 
personální změny na radnici. A to je právě 
to, co na tuto událost vrhá stín pochybnos-
tí. Zástupce Nezávislých, pan Neuls, dále 
zůstává členem rady města. Naopak pan 
Pospíšilík z Prosperity ihned z pozice rad-
ního rezignoval. Pozdě, ale přece. A nyní 
počítejme. Původně měla koalice 21 zastu-
pitelů. Do opozice odešel Tomáš Tužín a oba 
zastupitelé z Prosperity. Další dva zastupi-
telé Nezávislých vystoupili pravděpodobně 
pouze naoko a koalici chtějí dále podporo-
vat. Koalice má tedy stále většinu 18 hlasů. 
Co mě na této situaci naprosto fascinuje, je 
pevný postoj pana Vrány z ANO, který ne-
ochvějně stojí za Vladimírem Puchalským 
a drží ho v pozici primátora. Vždyť takřka 
veškeré problémy vycházejí pravděpodob-
ně od něj. On je ten Černý Petr, který nosí 
smůlu každému, kdo ho vytáhne nahoru. 
Povídá se, že svým jednáním způsobil i roz-
pad „svého hnutí“ Společně pro Přerov. Je 
to historicky první primátor, kterému se 
rozpadla koalice přímo pod rukama a kte-

rému hrozí odvolání. Ale pan Vrána z hnutí 
ANO mu přes veškeré problémy stále po-
slušně říká své ANO, ANO. 
 Daniel Vymětalík, student

Spolupráce s odborníky 
je důležitá
Přerovská koalice se rozpadá. Vedení města 
nekomunikuje se svými vlastními lidmi, na-
tož s opozicí. Město stagnuje. Jakou cestou 
se nyní přerovští zastupitelé vydají? Bude-
me od SpP a ANO i po třech letech jejich vlá-
dy stále poslouchat:  „My nic, za to všechno 
mohou ti před námi…“ Nebo konečně čle-
nové SpP a ANO dostali rozum a začnou 
něco dělat? Pokud by tomu tak skutečně 
bylo a jejich projekty byly smysluplné, mo-
hou očekávat od ČSSD podporu. Kritizo-
vali jsme je v minulosti za neschopnost ře-
šit aktuální problémy města a jeho občanů. 
Vždy jsme ale přicházeli s vlastními návrhy 
řešení. Protože kritizovat umí každý, ale 
navrhnout smysluplné a reálné řešení lehké 
není. Je proto důležité spolupracovat napříč 
celým politickým spektrem na dobrých ná-
padech. A je jedno, z jaké strany vzejdou. 
Několikrát jsem na jednání zastupitelstva 
prosazoval vybudování podzemních kontej-
nerů v Přerově. Abychom zabránili vybírání 
popelnic nepřizpůsobivými obyvateli. Tento 
nápad, se kterým původně přišel Tomáš Tu-
žín, současné vedení města nebylo schop-
né zrealizovat a systematicky jej potápělo. 
ČSSD je připraveno s Tomášem Tužínem 
kdykoliv na vybudování podzemních kon-
tejnerů spolupracovat, pokud bude zájem. 
Dobrým nápadům patří podpora a mělo by 
být jedno, kdo s nimi přijde. Odmítáme ale 
spolupracovat s lidmi, kteří nejednají sluš-

ně a mají tendenci druhé jen zesměšňovat 
a urážet, s lidmi, kteří ve městě, na jedná-
ních zastupitelstva i na magistrátu zavedli 
dusivou atmosféru, vzájemnou zášť a ne-
úctu k práci úředníků. Mnoho odborníků 
kvůli tomu odešlo z přerovského magistrátu 
a dnes dojíždí za prací jinam. A to je škoda.  
 Miloslav Skládal, předseda ČSSD Přerov

Odpověď na oba předchozí 
příspěvky: 
Jak je to s koalicí v Přerově?
Jak bude fungovat Rada města a Zastupi-
telstvo poslední rok do komunálních voleb? 
Věřte, že tuto otázku jsem si po odchodu 
dvou koaličních partnerů položil mnoho-
krát. A odpověď je velmi prostá.

Koalice, byť už jen ve formátu hnutí ANO 
a Společně pro Přerov, cítí zodpovědnost 
vůči občanům města a chce dál pokračovat 
v práci a plnění závazků, které jsme dali. 
Pro klíčové záležitosti města budeme hledat 
širší shodu. Jsem přesvědčen, že jakékoliv 
jiné řešení by v tuto chvíli poškodilo zájmy 
občanů našeho města. 

Trvám na tom, že koalice je úspěšná. Kaž-
dý občan se může podívat na stránky města 
www.prerov.eu, kde je zveřejněný Plán pro 
Přerov. Zde je vidět, co jsme slíbili a jak tyto 
sliby plníme. Každý rok zveřejňujeme „Zú-
čtování“ a v tuto chvíli máme splněno více než 
70 % závazků uvedených v Plánu pro Přerov. 
Za největší úspěch koalice považuji zahájení 
stavby dálnice D1 v okolí Přerova. Po mnoha 
letech se podařilo začít s výstavbou a jistě není 
náhoda, že je to v době, kdy ve vedení města 
jsou zástupci hnutí ANO a Společně pro Pře-
rov a rezort dopravy spravuje hnutí ANO. 
 Petr Vrána, radní

 Dluhonské mosty se od pondělí 6. listopadu uzavřou pro motoristy 
i pro pěší. Začnou přípravné práce na demolici stávající mostní kon-
strukce a odstartuje výstavba nových mostů, která potrvá do konce 
příštího roku. 

„Realizace akce nebude mít 
zásadní dopad na tranzitní 
dopravu ve městě, jedná se 
o místní komunikaci. Jedinou 
komplikací výstavby bude na-
pojení průmyslového areálu 
Prechezy a společností, které 

v těchto místech podnikají,“ 
uvedl na říjnové tiskové kon-
ferenci náměstek přerovského 
primátora Petr Měřínský.

Stavba Dluhonských mostů, 
které byly v havarijním stavu, 
je jednou  z největších součas-

Začíná demolice starých a výstavba nových Dluhonských mostů 
ných investičních akcí Přerova 
– přijde na 104 miliony korun. 
Městu se podařilo zajistit fi -
nanční krytí ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury 
ve výši 88 milionů 355 tisíc 
korun. „Máme vypracovaný 
harmonogram prací na 56 týd-
nů. Letos nás čekají přípravné 
práce a začátkem příštího roku 
začne demontáž mostů a poté 
výstavba nových,“ informo-
val Adam Beneš, ředitel fi r-
my Strabag, která stavbu bude 
provádět.

Lidé z Dluhonic, pracovní-
ci tamních fi rem, obyvatelé ze 
sociálních ubytoven v Dluhon-
ské ulici, ale i majitelé zahrá-
dek se musejí připravit na delší 
objízdné trasy. „Po dobu stav-
by bude zajištěn přístup pěších 
a dopravy do zahrádkářské 
kolonie vždy z jedné strany 
stavby, průchod stavbou povo-
len nebude. Chodci a cyklisté 
směřující do Dluhonic budou 
muset využít náhradní trasu 
shodnou s motorovými vozidly 
nebo jezdit autobusem, kte-
rý jede z Dluhonic do Přerova 
a naopak,“ doplnila Ivana Pin-
kasová z přerovského magist-

rátu. Také cestující, kteří jezdí 
vlakem na trase Přerov–Olo-
mouc a Přerov–Ostrava musí 
v příštím roce počítat s několi-
kadenními výlukami.

Nová mostní komunikace 
o délce 400 metrů se rozší-
ří ze současných 5,7 na sedm 
metrů. „Dva samostatné jízd-
ní pruhy budou znamenat 
bezpečnější míjení tranzitní 
dopravy a na mostech přibu-
de dvoumetrový chodník pro 
pěší i cyklisty. Ti kvůli chy-
bějícímu chodníku byli na této 
komunikaci vystaveni velké-
mu nebezpečí,“ doplnil Anto-
nín Prachař, zmocněnec města 
pro dopravu. Nové chodníky 
na mostě budou zároveň bez-
bariérové.  (ilo)
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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*

Hřbitov má nově upravenou vsypovou loučku,
přibyly i cedulky, které označují čestné hroby

  Branami hřbitova proudí v posledních říjnových dnech a na začátku listopadu stovky lidí denně. 
S kytičkou a svíčkami míří v dušičkovém období k místům posledního odpočinku příbuzných i přátel. Pro 
správu hřbitova a pro tamní zaměstnance to znamená období zvýšeného úklidu, kdy vše musí ladit. Kvůli 
možným krádežím jsou ve střehu i hlídky strážníků, které několikrát denně procházejí uličkami hřbitova. 

Stinnou stránkou období Duši-
ček je narůstající počet kráde-
ží. „Někdy se stává, že nám lidé 
přijdou oznámit, co se jim ztra-
tilo z hrobů. Mizejí jim lucer-
ničky, dražší svíčky, celé vazby 
nebo kytice, ale i sazenice třeba 
levandulí nebo vřesů. My s tím 
ale bohužel nic nenaděláme,“ 
posteskla si Romana Macháč-
ková ze Správy přerovského 
hřbitova. Špatnou zkušenost má 
i Jan Drbušek z Přerova. „Jed-
nou jsem měl na hrobě úplně 
rozbitou lampičku, vypadalo to, 
jakoby ji někdo úmyslně rozko-
pal. Naštěstí hrob i pomník zů-
stal nedotčený,“ svěřil se Drbu-
šek. Další návštěvnice hřbitova, 
která právě osadila celý hrob 
maceškami, tak špatnou zku-
šenost zatím nemá. „Nic se mi 
neztratilo, možná někdy nějaká 
sazenička, ale to nestojí za řeč,“ 
dodala Zdeňka Kolomazníková.

Na několika místech hřbi-
tova jsou přichystány plasto-
vé konvičky, hrábě, metličky 
a lopatky. „Toto pracovní náčiní 
máme pro návštěvníky k dis-
pozici od jara až do podzimu. Jen 
na zimu jej schováváme,“ infor-
movala Romana Macháčková.  

Letošní novinkou na hřbi-

tově jsou cedulky, které při-
byly na čestných hrobech 
významných osobností nebo 
odbojářů či válečných hr-
dinů. K těmto hrobům ná-
vštěvníky nasměrují orien-
tační tabule, které jsou umís-
těny u třech vchodů do hřbito-
va. „O čestné hroby se staráme 
my ze správy hřbitova. Některé 
mají své majitele a ti o ně pečují 
sami,“ vysvětlila Macháčková. 

Na přerovském hřbitově je cel-
kem deset tisíc hrobových míst 
a 600 schránek je v kolum-
báriu, což je zastřešené místo 
pro ukládání uren. Zhruba po-
lovina z nich je obsazena.

„Od začátku roku do polovi-
ny října jsme měli ve smuteční 
obřadní síni 366 pohřbů. Odha-
dem asi devadesát procent ze-
mřelých odvážíme na kremaci,“ 
doplnila Macháčková. 

Někteří pozůstalí volí pro své 
blízké za místo posledního od-
počinku vsypovou loučku. Pře-
rovský hřbitov jich má celkem 
pět. Vsyp zpopelněných ostatků 
se provádí jednou za měsíc for-
mou pietního aktu, je u něj pří-
tomen řečník, kněz a pozůstalí. 
Poslední pietní akt se uskuteční 
2. listopadu v 15 hodin na páté 
vsypové loučce. Místo vsypu je 
potom zaneseno do souřadnico-
vého systému. 

Letos pracovníci technic-
kých služeb zrevitalizovali 
pietní místo u pomníku obětí 
nacismu u vsypové loučky na-
proti kolumbária. „Museli jsme 
vykácet pět zeravů, které byly 
nevhodně kompozičně umís-
těny poblíž pomníku obětem 
nacismu. Po těchto úpravách 
se prostor příjemně otevřel 
a prosvětlil,“ uvedl Bohumír 
Střelec, jednatel Technických 
služeb města Přerova, kte-
ré se o hřbitov starají. Plocha 
před pomníkem dostala novou 
dlažbu a vzniklo tak důstojné 
místo pro kladení věnců. Oko-
lí pomníku zahradnice osá-
zely stromkovitými horten-
ziemi a vřesovým záhonem. 
Na přelomu roku se na hřbi-
tově pracovníci technických 
služeb pustí do kompletní re-
konstrukce veřejných toalet. 
V prvním pololetí následující-
ho roku práce dokončí a objekt 
získá i novou fasádu.  (ilo)

UCTÍT PAMÁTKU ZESNULÝCH a zapálit svíčku přicházejí na přelomu října 
a listopadu na hřbitov místní i lidé z různých koutů republiky.  Foto: Ingrid Lounová
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KRÁTCEVlak přiveze pro mladé lidi poselství:
drogy si do života raději nepouštějte 

 Na jeden jediný den přijede v pátek 10. listopadu do Přerova protidrogový vlak. Šest vagonů vlakové 
soupravy skrývá jedinečnou podívanou, jejímž posláním je varovat před užíváním drog. Během dopoled-
ne si projekci ve vlaku prohlédnou žáci devátých tříd a odpoledne od 16 hodin mohou za tímto zážitkem 
vyrazit zájemci z řad veřejnosti.
Drogové doupě, automobilová 
havárie, policejní výslechová 
místnost a vězení – to vše je 
k vidění ve stříbrné vlakové 
soupravě, která už třetím ro-
kem jezdí po českých kolejích. 
„Ve vlaku mají návštěvníci 
možnost vidět místa, která vě-
říme, že drtivá většina z nich 
nenavštíví. Ukazujeme totiž 
nebezpečné situace, které jsou 
spojeny se světem uživatelů 
drog. Posláním našeho projek-
tu je, aby se děti i dospělí, kteří 
k nám přijdou, zamysleli, aby 
se nikdy neocitli v těchto si-
tuacích,“ uvedl Václav Voslář 
z nadačního fondu Nové Čes-
ko, který protidrogový projekt 
na kolejích provozuje. Speciál-
ně vybavený interiér vlaku je 
zacílený na všechny smysly. 
Návštěvníci procházejí 5D pro-
jekcí a před očima se jim ode-
hrává příběh, který postupně 
odhaluje, co všechno se může 
přihodit, když se člověk ocitne 
v bludném kruhu závislosti.

Prohlídku vlaku absolvo-
val i radní Jiří Kohout, který 
projekt protidrogového vlaku 
v září předkládal ke schvále-
ní přerovským zastupitelům. 
„Projekce naprosto reálně, 
místy až brutálně, obnažuje 
důsledky drogových závislos-
tí. To je také hlavním posláním 
protidrogového vlaku. Expozi-

ce je velmi dobře psychologic-
ky zpracovaná a musím uznat, 
že zatřese s lidskou psychikou. 
Měla dopad i na mě,“ popsal 
své pocity Jiří Kohout. 

Za jednodenní zastávku pro-
tidrogového vlaku v Přerově 
včetně projekce město zaplatí 
92 tisíc 400 korun. „Prohlíd-
ka vlaku je přednostně ur-
čená žákům devátých tříd. 
Předpokládáme, že ji zhlédne 
362 dětí. Vstupné mají zdarma, 

uhradí jej město,“ upřesnila 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství Romana Pospíšilová.

V odpoledních hodinách – 
od 16 hodin, bude vlak přístup-
ný i zájemcům z řad veřejnosti. 
Vstupné činí 150 korun a pro-
hlídka trvá 90 minut, ta posled-
ní začíná v 18.20 hodin. Orga-
nizátoři zároveň upozorňují, že 
vstup do protidrogového vlaku 
je vhodný pro děti od deseti let, 
a to v doprovodu rodičů.  (ilo)

Opatření by mělo 
zamezit „byznysu“ 
s ubytovnami 
 
Dluhonská, Husova, Ko-
jetínská, Škodova, Tova-
čovská a Tovární - to je 
šest problémových ulic, 
do nichž míří zásah ze stra-
ny přerovské radnice. Spe-
ciální opatření má pomoci, 
aby se tu sociální situace 
dál nezhoršovala. Radní 
města Přerova pověřili ná-
městka Tomáše Navrátila, 
aby podal přerovskému 
magistrátu žádost o vydá-
ní opatření obecné pova-
hy, které vyčleňuje ulice, 
v nichž lidem závislým 
na dávkách nebude vyplá-
cen doplatek na bydlení.

„Umožňuje nám to le-
tos přijatá novela zákona 
o hmotné nouzi. Chce-
me tímto snížit nežá-
doucí jevy, které se vy-
kytují hlavně v těchto 
oblastech,“ řekl náměstek 
Tomáš Navrátil, který má 
na starosti sociální oblast. 
Podle něj jsou všechny 
tyto čtvrti problematic-
ké právě kvůli sociálně 
nepřizpůsobivým lidem, 
kteří tam žijí. Těch se sice 
už opatření nedotkne, ale 
mělo by vliv na nově pří-
chozí. Nastěhovat by se 
tam sice mohli – ale bez 
nároku na dávku, která 
jim hradí bydlení. O tom, 
zda opatření vejde v plat-
nost, bude jasno přibližně 
do dvou měsíců.  (lech) 

Domovníci se na problémových adresách osvědčili
  Po vzoru dob minulých, kdy měl každý dům svého domovníka, který dbal na dodržování pořádku 

v domě a bezkonfl iktní soužití jeho obyvatel, zavedlo město domovnictví i ve dvou problémových 
lokalitách v Přerově. 
Rušení nočního klidu, kouření 
ve veřejných prostorách, pře-
spávání bezdomovců na chod-
bách a ve sklepích domů…To je 
jen částečný výčet problémů, 
se kterými se museli potýkat 
obyvatelé některých domů, 
které jsou ve správě města. 
Zamezit těmto nežádoucím je-
vům se už od května snaží dva 
placení domovníci v Krato-
chvílově ulici a na Jižní čtvr-
ti. „Vybrali jsme domovníky, 
kteří sami na těchto adresách 
bydlí. Znají tamní obyvatele 
i problémy, na které si ostat-
ní nájemníci domů často stě-
žovali,“ uvedla manažerka 

prevence kriminality Dag-
mar Krejčířová z přerovského 
magistrátu. Městu se podařilo 
na práci domovníků zajistit 
dotaci ve výši 162 tisíc z Pro-
gramu prevence kriminali-
ty Ministerstva vnitra, deset 
procent z této částky činí po-
vinná spoluúčast města. 

Na dodržování domovního 
řádu, pořádku v domě a bez-
konfl iktní soužití nájemní-
ků dohlíží ve dvou vchodech 
na Jižní čtvrti Libuše Buží-
ková. „Nejdříve jsme muse-
li vyřešit kouření některých 
nájemníků na chodbách, což 
velmi obtěžovalo ostatní oby-

vatele. Problémem bylo také 
sdružování lidí v domě, co 
v něm nebydlí. Byly tu celé 
tlupy. Tito lidé byli hluční, 
procházeli nám sklepy, pře-
spávali v domě… Byly tu vel-
ké problémy, ale hodně nám 
pomohli asistenti prevence 
kriminality a situace se zklid-
nila,“ popsala Libuše Buží-
ková. A jak dodává, začátky 
byly kruté, ale postupem času 
si lidé zvykli na domovníka, 
který na vše dohlíží. „V dalším 
vchodě, který mám na starost, 
byly zase chodby zatarasené 
odstaveným starým nábyt-
kem. I ten je už pryč a chod-

by jsou i z důvodu požárních 
předpisů volně průchozí,“ 
doplnila Bužíková. S prací do-
movníků za dobu jejich půl-
ročního působení jsou spoko-
jení i pracovníci bytové správy 
magistrátu. „Domovníci se 
natolik osvědčili, že bychom 
je od příštího roku rádi zavedli 
i v domech města v jiných pro-
blémových lokalitách. Máme 
ale požadavek, aby to byl člo-
věk, na kterého je spolehnu-
tí, má autoritu, v domě bydlí 
a zná tamní obyvatele,“ dopl-
nila Dagmar Krejčířová. Jestli 
se projekt domovníků na pro-
blémových adresách města 
spustí i v příštím roce, bude 
záležet i na tom, zda se městu 
podaří na jejich fi nancování 
zajistit státní dotaci.  (ilo) 

ŠEST VAGONŮ s protidrogovým projektem si už v Česku i u našich zahraničních 
sousedů prohlédlo více než 50 tisíc lidí.  Foto: archiv Nadačního fondu NČ
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Porota vyhodnotila nejkrásnější předzahrádky
 Dáváte přednost pestrým letničkám, nebo jste spíš umírnění a líbí se vám parková jednoduchost travin a keříků? Důležité je pečovat o pro-

stor před svým domem se zájmem a láskou – to totiž přináší uspokojení i v podobě kladného hodnocení okolí. V Přerově se už potřetí odborná 
porota zaměřila právě na hodnocení předzahrádek a vybírala z 25 přihlášených ty nejzdařilejší. Hodnotilo se ve dvou kategoriích – předza-
hrádka bytového domu a rodinného domu.

Cíl soutěže je jasný – podpořit 
zájem Přerovanů o zkrášlování 
veřejného prostoru formou vý-
sadby letniček a zeleně. „Letos 
odborná porota, kterou tvořili 
zahradní architekti a loňští ví-
tězové této soutěže, hodnotili 
patnáct předzahrádek u byto-
vých domů a deset předzahrá-
dek u rodinných domů. Porota 
se zaměřila na celkový vzhled 
předzahrádek, přiměřenost vý-
sadby vzhledem k okolí a přínos 
veřejnému prostoru,“ informo-
vala Pavla Roubalíková z pře-
rovského magistrátu. Členo-
vé poroty si osobně prohlédli 
všechny soutěžní předzahrádky 
a v polovině září je bodovali po-
dle hodnoticích kritérií.

„Vážíme si a podporujeme 
nadšení lidí, kteří chtějí něco 
udělat pro veřejný prostor. 
Čím je úprava jednodušší, tak 
tím je zdařilejší a znamená to 
větší šanci uspět i v této sou-
těži. Zkrátka v jednoduchosti 
je krása,“ zmínil svůj úhel po-
hledu člen poroty zahradní ar-

chitekt Petr Mičola. V kategorii 
předzahrádka roku v kategorii 
bytového domu se nejvíce lí-
bila úprava záhonu z letniček, 

trvalek a travin před panelo-
vým domem v ulici Dr. Mila-
dy Horákové 21 v Předmostí. 
V kategorii předzahrádka u ro-

dinného domu zabodoval pro-
stor před domem v ulici K Ro-
kytnici 69/16 v Dluhonicích, 
který v sobě snoubí parkové 
jehličiny a letničkové záhony. 
„Tato úprava jakoby vypadla ze 
stránky zahrádkářského hobby 
časopisu,“ přidali své písemné 
hodnocení porotci. Pochvalná 
slova sklidili i majitelé dalších 
ohodnocených předzahrá-
dek. V kategorii předzahrádka 
bytového domu získali druhé 
místo obyvatelé Velké Dláž-
ky 20 a třetí místo patří lidem, 
kteří pečují o plochu před do-
mem Pod Hvězdárnou 3.

Z rodinných domů zabodo-
vala péče majitelů v ulici Ha-
nácká 61 v Popovicích a tře-
tí místo patří předzahrádce 
v ulici Květná 8 v Kozlovicích. 
Vítězství v obou kategoriích 
přináší i fi nanční bonus – rad-
ní města odsouhlasili 3 tisíce 
korun za bronzové místo, 5 ti-
síc za stříbrnou příčku a 8 ti-
síc získají obyvatelé a majitelé 
domu za pomyslné zlato.  (ilo)

VÍTĚZSTVÍ v kategorii Předzahrádka bytového domu v konkurenci patnácti 
předzahrádek získali obyvatelé domu v ulici  Milady Horákové 21.  Foto: Ingrid Lounová
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NOVĚ OTEVŘENO
V PŘÍZEMÍ OLOMOUC CITY
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 Slévárna Metso chce investovat do moderních 
technologií, testuje nové fi ltry, které sníží zápach 

  Zástupci města si prohlédli provoz slévárny fi rmy Metso, která sídlí v areálu bývalých Přerovských 
strojíren v Tovačovské ulici. Společnost Metso byla totiž ze strany obyvatel často kritizována, že je pů-
vodcem nepříjemného zápachu v okolí. První stížnosti přišly na odbor životního prostředí už v roce 2011.  
„Provoz slévárny je pod dohle-
dem Krajské hygienické stani-
ce, České inspekce životního 
prostředí a dalších orgánů, které 
jsou ze zákona pověřeny dohle-
dem nad tímto druhem výroby. 
Chceme občany Přerova infor-
movat, že provoz slévárny spl-
ňuje všechny zákonné limity, 
což potvrzují výsledky četných 
kontrol,“ informoval Petr Jaku-
bek, jednatel společnosti Metso. 

Přerovská slévárna je jednou 
z pěti dceřiných poboček fi nské 
společnosti Metso, která vyrábí  
ocelové odlitky pro drtírny, 
cementárny a důlní i energe-
tický průmysl. „V současné 
době máme 220 zaměstnanců 
a dalších patnáct bychom chtě-
li přijmout v nejbližší době. Vý-
roba ve slévárně rapidně roste, 
očekáváme, že i v následujících 
měsících bychom chtěli růst 
i co do počtu zaměstnanců,“ 
informoval generální ředitel 
společnosti Metso Jaroslav Ša-
rovský. Nové vedení mateřské 

fi nské společnosti plánuje in-
vestovat v přerovské pobočce 
do nových technologií, které 
mají přímý dopad také na zlep-
šení životního prostředí. „Nut-

ně potřebujeme opravit střechu 
haly, máme padesát let staré 
odsávání elektrických pecí, 
i to chceme změnit. V součas-
né době probíhá už druhé tes-

tování nových fi ltrů, které by 
mohly výrazně snížit i zmi-
ňovaný zápach,“ doplnil Ša-
rovský.  Společnost si v říjnu 
nechala zpracovat další che-
mickou analýzu týkající se slo-
žení emisí vznikajících při vý-
robě oceli na úseku formovny. 
„I tato analýza probíhala pod 
dohledem pracovníků odboru 
životního prostředí,“ doplnil 
Jakubek.

Protože se jedná o obrovské 
investice do nových techno-
logií v řádu desítek milionů, 
chce se vedení společnosti 
ucházet i o dotace ze Státního 
fondu Ministerstva životního 
prostředí i evropských fon-
dů. Největší pokrok ve výmě-
ně technologií by měl nastat 
v následujících dvou letech. 
Pozitivní změny by tak měli 
pocítit nejen zaměstnanci 
společnosti, ale i obyvatelé 
Přerova. „Až budete posílat 
žádost o dotaci na Státní fond 
životního prostředí, obraťte 
se i na nás, můžete čekat naši 
podporu,“ vyjádřil se na spo-
lečné schůzce primátor města 
Vladimír Puchalský.  (ilo)

ZÁSTUPCI MĚSTA si prohlédli slévárnu Metso. Právě z těchto provozů se podle 
mínění obyvatel šíří do okolí nepříjemný zápach. V říjnu odborníci testovali nové 
fi ltry, které by tomu mohly zabránit. Foto: Ingrid Lounová

KRÁTCE

Bývalý autobusový dopravce neuspěl
 Město Přerov v říjnu vyhrálo 
soudní spor s Dopravní a lo-
gistickou společností, kte-
rá ve městě od dubna roku 
2014 do února 2016 provozo-
vala autobusovou dopravu. 
Původně byla mezi městem 
a dopravní společností uza-
vřena smlouva na deset let, 
dopravce se ale po roce a půl 
dostal do fi nančních problé-
mů a jeho autobusy už nevy-
jely. Dopravce se s městem 
přel o výklad smlouvy – kaž-
dá strana měla na znění jiný 
náhled.

„Představitelé Dopravní 
a logistické společnosti po-
žadovali po Přerovu částku 
2 miliony 200 tisíc korun 
coby nedoplatek kompen-
zace za plnění smlouvy 
o veřejných službách v pře-
pravě cestujících, a to za ob-
dobí duben až červen roku 
2014,“ vzpomněl přerovský 
primátor Vladimír Puchal-
ský. Rada města ale tento ná-
rok neuznala a Okresní soud 
v Přerově i krajský odvolací 
soud se ve sporu přiklonil 
na stranu města.  (lech)

Svoz bioodpadu končí v listopadu 
Nejpozději do konce listo-
padu mohou lidé odkládat 
listí, klestí a další biood-
pad do hnědých kontejnerů. 
Ke 30. listopadu svoz bio-
odpadu končí, 1. prosince se 
naposledy sveze z místních 
částí, znovu bude zahájený 
od 1. dubna. Zaměstnanci 
technických služeb města 
odvezou a zazimují i hnědé 
plastové nádoby z veřejných 
stanovišť a před zahájením 

svozu bioodpadu je znovu 
rozvezou po městě.  (ilo)
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Hudboslovení je letos na vlně Merty, Mňágy a Žďorp a blues 
Listopadové dušičkové večery 
určitě nemusejí být smutné. 
Dlažkaři si pro hudbymilov-
nou veřejnost v tomto čase 
připravili v klubu Teplo něko-
lik koncertů, které dokážou 
zvednout náladu. V pořadí už 
16. ročník Hudboslovení bude 
v duchu folku, rocku, blues 
i country. A protože je festival 
i o slovech a povídání – nabíd-
ne také adrenalinové zážitky 
z úst speleologa Marka Audyho 
a horolezce Honzy Trávy Tráv-
níčka. Jejich úžasné záběry 
z hlubin i velehor budou moci 
návštěvníci cestopisné před-
nášky vidět na vlastní oči při 
projekci 3D. Rodiny s dětmi se 
mohou zase těšit na pohádko-
vé karnevalové veselí a už tra-
diční dlažkařský lampionový 
průvod.

„Chtěli jsme ten pošmourný 
měsíc, kdy prší a jsou plíska-
nice, lidem trochu rozsvítit. 
Listopad je prostě doba, kdy by 
lidé mohli mít k sobě blíž. Ne-
chodí příliš ven na procház-
ky, ale mají důvod čas trávit 
společně při muzice a povídá-
ní,“ zmínil hlavní impuls pro 
minifestival zakládající člen 
Dlažky Jaroslav Biolek. A hned 
dodává, že ten letošní program 
je nabitý. „Nejnavštěvova-

nějším koncertem bude ur-
čitě Mňága a Žďorp. Hudební 
fajnšmekři si určitě nenechají 
ujít koncert Vladimíra Mer-
ty s Janem Hrubým a pecka 
bude i sólokoncert zpěváka, 
muzikanta, skladatele i tex-
taře v jedné osobě - Jaroslava 
Svobody z kapely Traband,“ 
naznačil Biolek.  Hodně lidí 
i s dětmi přichází na pohád-

kový karneval. „Loni jsme 
dospělé vyzvali, ať sami dě-
tem ukážou, jak se má tančit. 
To bylo opravdu programové 
zpestření,“ řekl Biolek. Ně-
kteří karnevaloví návštěv-
níci dále pokračují procház-
kou v lampionovém průvodu 
k majáku, kde bude ohňostroj. 
„Lampioňák má u nás už svou 
tradici, ne každý chce totiž 

chodit do průvodu za politic-
kým účelem a rád přijde jen 
tak,“ nastínil Biolek.

Rockoví příznivci určitě při-
jmou v druhé půli listopadu 
pozvání na koncert Afroame-
ričana Vince Agwady, který 
hraje rockové blues a do Pře-
rova přijede z šumperské-
ho Blues Alive. A kdo se chce 
pobavit a zasmát, může přijít 
na koncert Václava Koubka 
a přerovské kapely VHS. „Vác-
lav je výborný vypravěč ve-
selých historek, je s ním fakt 
sranda, navíc zpívá a hraje 
na harmoniku,“ doplnil Bio-
lek. 

Mimo tyto hudební večery 
proběhne i několik akcí pří-
mo v klubu Dlažka – poví-
dání s cestovatelem, setkání 
s osobnostmi a promítání fi l-
mů z festivalu Jeden svět.

Poslední listopadová sobota 
bude v klubu Teplo patřit coun-
trybálu s kapelou Šediváci. 
„Úplnou tečku za Hudboslove-
ním uděláme poslední listopa-
dovou neděli, kdy si od 14 ho-
din zahrajeme na Dlažce stolní 
hry,“ zakončil nabídku pro le-
tošní ročník Hudboslovení Ja-
roslav Biolek.  (ilo) 

Podrobný program 

najdete na straně 15.

VLADIMÍR MERTA a houslista Jan Hrubý zahájí v klubu Teplo letošní Hudboslove-
ní. Poslední tečku udělá Countrybál s Šediváky.  Foto: archiv Dlažky 
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Zmizelá místa: Weiglova továrna stála u nádraží
  S rozvojem železnice vznikla v Přerově kolem nádraží průmyslová čtvrť. Ve druhé polovině 19. století 

v Tovární ulici sídlila třeba Kokorova První přerovská strojnická továrna se slévárnou a v místech, kde 
nyní stojí hypermarket Albert, byla v roce 1876 továrna na kočáry fi rmy J. a E. Weigla. Ta využívala k pře-
pravě svých výrobků – ohýbaného dřeva, kočárů, kol, karosérií i saní, právě železnici. Z Přerova z Weiglo-
vy továrny mířilo do evropských zemí až padesát vagonů dřevěného zboží ročně.

Právě fi rma Jana Weigla pat-
řila na přelomu 19. a 20. století 
k největším dřevozpracují-
cím závodům v Přerově. „Tato 
továrna vznikla v roce 1842 
v Prostějově, do Přerova byla 
přeložena v roce 1879. Do ob-
chodního rejstříku ji zapsali 14. 
dubna 1885 a v listopadu téhož 
roku proběhla kolaudace Wei-
glovy továrny i pily a přilehlé-
ho obytného domu,“ upřesnil 
Jiří Lapáček, ředitel Okresního 
státního archivu v Přerově.

Weigl měl pobočky ve Vídni 
i Londýně
Roku 1900 zaměstnával Weigl
145 dělníků, jeho fabrika byla 
vybavena dvěma parními 
stroji a sklady měla i ve Víd-
ni, Badenu a v Krakově. Své 
výrobky vyvážela do Němec-
ka, Ruska, Egypta, Malé Asie, 
Itálie a Jižní Ameriky, kola 
a ohýbané dřevo mířilo do Ně-
mecka, Itálie a Rumunska. 

V době hospodářské krize 
v letech 1900–1903 se snížila ži-
votní úroveň obyvatel a začaly 
se množit stávky a protidrahotní 
demonstrace. Nejdramatičtěj-
ším se stal rok 1905, kdy v Pře-
rově proběhl největší počet stá-
vek a demonstrací. „V červenci 
vypukla stávka u fi rmy Weigl 
i v Kokorově továrně, v srpnu té-
hož roku proběhla stávka u fi r-
my A. Kulková. Hnutí bez stáv-
ky za zkrácení pracovní doby se 
uskutečnilo také u fi rmy Heinik. 
O těchto událostech, které při-
nesly ve Weiglově továrně zkrá-
cení pracovní doby z 63 na 56 
hodin týdně a ještě další důležité 
sociální jistoty pro pracující, se 
podrobně psalo v dobovém tis-
ku Hlas lidu,“ doplnil události 

ze začátku minulého století Jiří 
Lapáček.

V roce 1909 rozšířil Jan Weigl 
svou továrnu o nový sklad železa 
a další pilu. V roce 1915 zaměst-
nával 250 dělníků, jeho výrobní 
hala měla tři parní stroje o vý-
konu 230 HP.  V tomto roce se 
Jan Weigl pustil do výstavby už 
dříve vyhořelých provozů – ko-
várny, ohýbárny dřeva s pilou, 
kolářské dílny a dřevěné kůlny. 
„Weiglova továrna měla také 
sklady ve Vídni, v Podgorze 
u Krakova a v Londýně. Vyrá-
běla vozy, saně, kola, dřevěný 
materiál a automobilová kola 
a to vše exportovala do zahrani-
čí. Zásobovala hlavně vojenské 
odběratele,“ zmínil Lapáček.

Krize ve 30. letech fi rmu 
položila
V říjnu roku 1919 byl zapsán 
nový název fi rmy J. Weigle ś 
Wagenfarbik, Prerau a doda-
tečně také český název: J. Weigl, 
továrna na vozy, Přerov. „Firma 
se stala opět veřejnou obchod-
ní společností, do které k Janu 
Weiglovi přistoupil jeho syn Jiří 
Weigl,“ upřesnil Lapáček.

Do nástupu hospodářské 
krize se fi rmě Weigl dařilo. 
Ještě v roce 1930 činil kapitál 
společnosti 10 milionů korun, 
fi rma dávala práci 200 dělní-
kům, měla 50 dřevoobráběcích 
a 25 železoobráběcích strojů 
a čtyři parní pily. Vyráběly se 
tu kočáry, vozy, saně, sáňky, 
lyže, přívěsné vozy, karoserie, 
kola, nápravy a ohýbané dřevo. 
Z Weiglovy výrobny se ročně 
vyváželo 50 vagonů polotovarů 
a tvrdého dřeva do Anglie, Bel-
gie, Itálie a Španělska. 

Hospodářská krize slibně na-
stavený export výroby zastavi-
la. Weiglova továrna následky 
krize nevydržela. V březnu roku 
1933 došlo k vyhlášení konkur-
zu na jmění fi rmy a v prosinci 
1937 je ze sdělení Berní správy 
v Přerově patrné, že fi rma již 
zanikla.

Na návrh konkurzního 
správce se konala 21. prosince 
1933 dražba nemovitostí bývalé 
Weiglovy továrny. Nenašel se 
však žádný zájemce, teprve ná-
sledující rok se stal jejím majite-
lem stavitel Josef Jandásek, který 
továrnu koupil za 1 168 902 ko-

run. O čtyři roky později získalo 
nemovitosti továrny, pily i sta-
vební plochu s domem, stájemi 
i zahradnickým domem město 
Přerov. V roce 1940 si část pro-
stor bývalé továrny od města 
pronajalo Obchodní grémium 
a využívalo je jako soukromé 
celní skladiště při celním úřa-
dě v Přerově.     „Dne 15. března 
1941 z rozhodnutí vládního ko-
misaře prodalo město protekto-
rátu Čechy a Morava část bývalé 
Weiglovy továrny za kupní cenu 
1 150 000 korun,“ doplnil Lapá-
ček. Po válce Okresní národní 
výbor v Přerově udělil ředitel-
ství státních drah v Olomouci 
v bývalé Weiglově továrně sta-
vební povolení k přístavbě au-
todílen ČSD, což bylo plánované 
jako provizorium na pět let.

V roce 1960 byl provoz v bý-
valé Weiglově továrně začleněn 
do Libereckých automobilo-
vých závodů a jeho výrobní 
program postupně přecházel 
od generálních oprav autobusů 
až po montáž tahačů návěsů, 
určených pro mezinárodní ka-
mionovou dopravu.

V 80. letech 20. století se v Pře-
rově montovalo až 2500 vozů 
ročně, v závodu se prováděly i ge-
nerální opravy motorů i záruční 
prohlídky vozidel. V této době 
v Liazu pracovalo přes 400 za-
městnanců. Na začátku 90. let 
20. století Fond národního ma-
jetku po valné hromadě LIAZ 
rozhodl o odprodeji přerovského 
závodu a následném výběrovém 
řízení. K odprodeji závodu už 
nedošlo. Jeho činnost skončila 
k 30. listopadu a pro 145 zaměst-
nanců to znamenalo výpověď 
z organizačních důvodů.

Na místě, kde před více než 
sto lety postavil svou továr-
nu a pilu Jan Weigl, dnes stojí 
nákupní centrum Albert ob-
chodního řetězce Ahold. Prv-
ní nakupující se do nákupního 
centra v Denisově ulici vydali 
ve čtvrtek 23. srpna 2001.  (ilo)

Dobový tisk: Smutné konce syna továrníka Weigla

Po řadu let měl v Přerově továrnu na vozy známý průmyslník Jan Weigl, který platil 
za seriosního podnikatele. Jeho syn Evžen Weigl, nyní 56letý, zneužíval dobré pověsti 
svého otce. Za války zařídil si obchod dřívím a vložil prý do podniku 50.000 Kč. 
Stávalo se často, že lidé, kteří s ním obchodovali, považovali ho mylně za jeho otce 
a mladý Weigl nechával je v tomto klamu. Podnikal nákladné cesty do ciziny, utrácel 
peníze a činil nové dluhy, které jeho otec z počátku sice platil, později však placení 
odepřel. Konečně upadl mladý Weigl do dluhů, byla na něho vedena řada exekucí, až 
v září 1919 složil manifestační přísahu, že nemá žádného majetku. I potom však dále 
obchodoval, a hlavně podváděl. Od složení přísahy až do roku 1921 dopustil se celé 
řady podvodů, při nichž poškodil různé domácí i zahraniční fi rmy o 100.000 Kč. 
Již tehdy hrozilo mu trestní stíhání a zatčení. Weigl se mu vyhnul tím, že ujel 
do Ameriky. Byl na něho vydán mezinárodní zatykač, avšak teprve v srpnu 
roku 1928, kdy se vrátil po sedmiletém pobytu v Americe nazpět do vlasti, byl 
zatčen v Brně a dopraven do vazby krajského soudu v Olomouci.
Tam zůstal až do konce listopadu téhož roku, kdy na kauci, kterou složili jeho 
příbuzní, byl propuštěn na svobodu. V dubnu 1932 byl znovu zatčen a propuštěn 
až v červenci 1932.  Obzor 22. 1. 1936

BÝVALÁ WEIGLOVA TOVÁRNA se v roce 1960 stala pobočkou závodu LIAZ. Dnes 
na tomto místě stojí hypermarket Albert a benzínová pumpa.   Foto: František Toth
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MĚŘENÍ ZRAKU
Havlíčkova 30, Přerov, tel.:777 912 558, www.vaseoptika.cz/akce

Kdo neběží, může aspoň fandit na trati
  Poslední závod sezony si v Přerově zaběhnou nadšenci z řad atletů a dálkových běžců ve čtvrtek 

17. listopadu. Stejnojmenný běh má v Přerově tradici a letos se poběží už 38. ročník. Na start devítikilome-
trového Běhu 17. listopadu se postaví až dvě stovky žen a mužů z celé střední Moravy.
Start i prezence závodníků 
Běhu 17. listopadu je přímo 
na stadionu Sportovního klubu 
Přerov v Alšově ulici. Na star-
tovní čáru se dospělí postaví 
okolo 11. hodiny. „Nejdříve zá-
vodníci absolvují zaváděcí kolo 
dlouhé 700 metrů přímo na sta-
dionu a poté vyběhnou směrem 
k hvězdárně. Proběhnou za-
hrádkářskou kolonií, přes le-
sík a za kolonií dolů do Újezdce 
a poté skoro stejnou cestou zpět 
na stadion, kde je opět čeká 
jedno 700metrové kolo,“ popsal 
trať ředitel závodu Jan Koňařík. 
Trasa závodu je stejná pro kate-
gorii mužů i žen a měří shodně 
9 kilometrů. „Nejlepší běžci ji 
zvládnou v čase kolem 30 mi-
nut. Hodně záleží, jaké jsou 
podmínky na trati. Loni bylo 
opravdu velké bahno, takže 
nejlepší běžci byli o jednu až 
dvě minuty pomalejší oproti 
předchozím ročníkům,“ zmí-
nil Koňařík. Mezi startujícími 
nebudou chybět úspěšní běžci 
z minulých ročníků. Start při-
slíbily běžkyně Petra Kami n-
ková a Vendula Horčičková, 

z mužů si listopadový závod 
zaběhnou Tomáš Bláha, Tomáš 
Navrátil, Aleš Dedek, Petr Ku-
čera, Vít Horčička, Radoslav 
Šíbl a spousta dalších.

Kromě dospělých závod-
níků se na startovní čáru po-
staví i mladí a nejmenší atleti. 
„Pořádáme také závod pro děti 
s ročníkem narození 2002 až 
2009, mohou startovat i mlad-
ší děti. Nejmladší závodníci 
běhají jenom ovál na stadionu, 
což je 700 metrů, a starší děti 
běží 1400 metrů,“ doplnil Ko-
ňařík, který je sám jedenáct let 

trenérem SK Přerov. Loňského 
Běhu 17. listopadu se zúčastni-
lo téměř sedm desítek starších 
a mladších dětí včetně přípra-
vek. Atletika totiž v posled-
ních letech zažívá velký boom 
díky skvělým českým repre-
zentantům.  

A kdy budou mít přerovští 
běžci znovu příležitost k mě-
ření sil? „První závod nové 
sezony - Ledňáček, se poběží 
20. ledna na Přerovské rokli,“ 
informoval o dalším startu bě-
žeckého závodu nadcházející 
sezony Jan Koňařík.  (ilo)

VE SVÁTEČNÍ DEN 17. listopadu se na přerovském stadionu SK klubu postaví na start 
běžeckého závodu až dvě stovky závodníků. Foto: Zdeňka Sehnalová

POZVÁNKY

Plavání s Dobrým 
andělem v bazéně
Zaplavej si, pobav se, vy-
zkoušej své plavecké schop-
nosti a staň se Dobrým an-
dělem. Tak zní motto akce, 
která se uskuteční v pátek 
1. prosince na bazéně v Pře-
rově. Plavání je určeno pro 
všechny věkové katego-
rie, účelem je zaplavat 50 me-
trů jakýmkoliv způsobem 
a poměřit se s ostatními účast-
níky nebo pouze se svými 
schopnostmi. Plavat se bude 
v 30minutových blocích. Mezi 
nimi bude prostor na soutěže 
pro děti a volné plavání. Akce 
začíná od 17 a končí ve 20 ho-
din. Vstup je zdarma. (ilo)

Turnaj ve stolním 
tenisu v sokolovně
Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov pořádá 25. listopadu 
turnaj ve stolním tenisu ne-
registrovaných hráčů všech 
kategorií. Přihlášky na turnaj 
se přijímají od 8 do 9 hodin 
na vrátnici sokolovny. Sa-
motný turnaj začne v 9 hodin 
v předsálí sokolovny.  (ilo)
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Sochař Kitzberger vytváří postavy zakleté do bronzu
  Jestliže se u lidí používá příměr – stojíš nehnutě jako socha, tak pro kovové sochy Igora Kitzbergera to 

rozhodně neplatí. Mají jedinečný rukopis, jeho postavy jsou totiž v pohybu a často mají dramatický výraz. Asi 
čtyři desítky soch různých velikostí – například  Herecká společnost, Quo Vadis, Farinelli, i menších plastik 
z dílny rožnovského akademického sochaře Igora Kitzbergera jsou od října k vidění ve Výstavní síni Pasáž.

Kdy jste se rozhodl, že bude-
te kovářem i sochařem? Měl 
na vás vliv i váš otec, kterého 
veřejnost zná coby kováře z He-
faistonu?
Ano, můj otec stál u zrodu 
mého rozhodnutí stát se ková-
řem. Hodně mě ovlivnila a na-
směovala k sochařině i moje 
učitelka kresby a modelování 
ze střední školy, akademická 
sochařka Alena Zetova.

Přerované znají vašeho Paga-
niniho, který je trvale umístěný 
na Helfštýně, a v Přerově máme 
v Muzeu Komenského i sochu 
sedícího Komenského. Vaše so-
chy jsou známy tím, že jsou až 
v bizarních polohách…
Vždycky jsem měl tu fi lozofi i, 
že je spousta soch, které jsou 
do jisté míry klidné. Je hodně 
sochařů, kteří se snaží s bron-
zem pracovat jiným způsobem 
než já. Mě baví znázorňovat po-
hyb. Myslím si, že pohyb u so-
chy dokáže diváka přilákat. 
Ve veřejných prostorách není 
zas tolik příležitostí, které by 
člověka přinutily se zastavit…

Rád třeba tvořím tanečníky. 
V Přerově je ale teď neuvidíte, 
protože je už nemám. Vždyc-
ky mě bavilo rozpohybované 
tělo – postavy jakoby zakleté 
v bronzu. Tento materiál mi 
dává jedinečné možnosti, kdy 
si můžu věci postavit na niti 
nebo na velmi tenkém mate-
riálu a přitom to nese velkou 

hmotu. Bronz mi dává výho-
du, které mi jiné materiály 
nedávají. Využívám tektoniku 
kovu k tomu, abych ho odleh-

čil, různě děroval, perforoval, 
abych nechal promluvit i svět-
lo a stín, a k tomu je důležitý 
i ten pohyb.

U sochy Paganiniho je zcela 
zřetelné jeho až muzikantské 
šílenství…
Mě vlastně ti šílenci ve svých 
oborech hodně lákají… I Fari-
nelli, což byl operní sopranis-
ta v 18. století, jehož teď znovu 
ztvárňuji, byl člověk, kterého se 
nedalo nepovšimnout. Vždy se 
chytnu nějaké osobnosti, která 
je něčím velmi výrazná. Pře-
čtu si o ní životopis nebo vidím 
fi lm, podívám se na dokument 
a přiláká mě natolik, že si tu 
postavu chci ztvárnit po svém.

Máte přehled, kde všude se vaše 
sochy nacházejí?
Asi po celém světě. Jsou v In-
dii, v Austrálii, v Japonsku, 
po celé Evropě, ale i v Kanadě 
nebo Spojených státech.

Dá se říct, která socha vám dala 
nejvíc zabrat?
Těch je spousta. Je těžko vy-
bírat nějakou konkrétní. Sna-
žím se ty sochy dělat od svých 
jednadvaceti let a vlastně se 
s nimi trápím se všemi. Není 
to tak, že přijdu a ono mi to za-
čne samo skákat do ruky a je 
to hotový… Je to celkem dři-
na, hodně těžká fyzická prá-
ce. Do nějakých pětačtyřiceti 
let jsem si to ani neuvědomo-
val. Zaslechl jsem lidi na vý-
stavě, jak si říkají, že to musí 
být hodně fyzicky náročné. 
Až pak jsem si to uvědomil, 
vlastně to do mě naroubova-
li. Poslední dobou jsem z té 
práce večer dost unavený. Čas 
ale všechno vyhladí… Když se 
něco rodí těžce a pak to dob-
ře dopadne, tak je to o to větší 
odměna. Ingrid Lounová

Galerie města nabídne návštěvníkům dřevěné sochy i obrazy
 Dřevěné sochy Dagmar Koverdynské a obrazy její dcery Hal-

ky Kočí budou ústředním tématem nové výstavy v Galerii města 
Přerova s výmluvným názvem Matka a dcera. Vernisáž výstavy je 
naplánována na čtvrtek 2. listopadu v 17 hodin.
Obě dámy v tandemu nevy-
stavují prvně, reprezentativní 
výběr svých děl představi-
ly například již před čtyřmi 
lety v olomouckém „Géčku“. 
A jestliže tehdy bylo jedno-
tícím prvkem jejich společné 
výstavy hlavně dřevo, letos 
v Přerově zvolily odlišné po-
jetí. „Hodlám představit svoji 
obrazovou tvorbu, sochy pro 
tentokrát ponechám v atelié-
ru,“ poodhaluje koncepci vý-
stavy mladší z dvojice 37letá 
Halka Kočí. 

Její maminka, jíž je řezba-
ření celoživotním koníčkem 

poděděným po otci – jese-
nickém řezbáři Bořivoji No-
vákovi, naopak od sochařiny 
nikdy k malbě nepřesedla-
la. A jak sama říká -  největ-
ší výzvou je pro ni vykotlaný 
a popraskaný kmen. „Nedě-
lám si už ani náčrtky, kreslím 
rovnou na špalek, využívám 
kazů a nachýlení,“popisuje 
jesenická rodačka, která celý 
život žije a tvoří v Novém Ma-
líně u Šumperka. Nemyslí si 
o sobě, že pracuje těžce, spí-
še zdlouhavě a s obří dávkou 
trpělivosti. „Občas samozřej-
mě přetéká. Když už někdy 

ke konci nemohu a plastika 
na ponku se mi začne proti-
vit, je dobré obrátit se k dru-
hé věci. Proto mívám obvykle 
rozdělané dvě dřevořezby – 
jednu před dotažením, dru-
hou nahrubo,“ vysvětluje 
Dagmar Koverdynská, drži-
telka Ceny Olomouckého kra-
je za přínos ve výtvarné tvor-
bě z roku 2011.

„Přestože mají obě vystu-
dované výtvarnice podobný 
přístup k materiálu, v sochách 
Dagmar Koverdynské převa-
žuje spíše fi gurální pojetí, za-
tímco její dcera Halka tíhne 
spíše ke ztvárnění zvířecí říše,“ 
uvedla kurátorka výstavy Lada 
Galová. Výstava Matka a dcera 
potrvá v Galerii města Přerova 
do 30. prosince.  (ilo)

MATKA A DCERA  spolu vystavují 
v Galerii města Přerova.  Foto: archiv DK

Akademický sochař  Igor Kitzberger (*1963)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělec-
ký kovář, tvoří v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 1984-1990 pokračoval 
ve studiu fi gurálního a reliéfního sochařství na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě u profesora Jána Kulicha. Má tři syny, dva z nich jdou v jeho umě-
leckých šlépějích. Syn Kristián kombinuje sklo s kovem a syn Sebastián studuje 
design skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
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Výstava v muzeu ukazuje zbraně, které objevili 
archeologové na Přerovsku

  Zbraně a zbroj od konce 9. století až do období třicetileté války je 
k vidění od poloviny října na výstavě v Muzeu Komenského. Středo-
věké zbraně pocházejí ze sbírek archeologie a militaria přerovského 
muzea, ale i dalších muzejních institucí.

Co první upoutá návštěvníky 
výstavy, je určitě torzo hlavně 
tarasnice z původní výzbroje 
hradu v Tovačově, které je do-
plněno dvěma hlavněmi raně 
novověkých děl. Výstava ale 
ukazuje také exponáty, které 
pocházejí z archeologických 
výzkumů na území celého 
města i regionu Přerovska.  
Jejich počet vzrůstá i díky 
detektorovému hledání nejen 
samotných archeologů Muzea 
Komenského, ale i spolupra-
covníkům z řad nadšenců, 
kteří se zapojili do projektu 
Preventivní archeologie Olo-
mouckého kraje.

„Preventivní detektorový 
průzkum provádíme v celém 
regionu, ze kterého pochází 
velké množství nálezů, které 
zde na výstavě prezentujeme. 
Zároveň bych byl rád, kdyby 
tato výstava byla i v určitém 

ohledu osvětou pro ty detek-
toráře, kteří s námi přímo ne-
spolupracují. Aby věděli, že 
všechny nálezy, které jsou his-
torickým dědictvím, končily 
ve sbírkách institucí – jako je 
naše muzeum,“ vysvětlil ku-
rátor výstavy archeolog Zde-
něk Schenk. Jedním z nadšen-
ců, kteří vyrážejí s detektorem 
do terénu, je i Tomáš Kulíšek, 
který si přišel prohlédnout vý-
stavu v první den jejího ote-
vření. „Zajímám se o historii 
a jsem zapojený do projektu 
Preventivní archeologie. Ně-
které vystavené artefakty 
na této výstavě jsem nalezl 
i já,“ zmínil Tomáš Kulíšek.

A co patří k nejcennějším 
exponátům výstavy? „Na-
prosto unikátní je soubor 
plátových zbrojí z tvrziště 
v Žeravicích, který pochází 
z konce 14. a začátku 15. stole-

tí. Plátová zbroj byla objevena 
už v roce 1866 ve sklepení již 
neexistujícího tvrziště, mezi 
nálezy bylo hned několik ky-
rysů, třeba ochrana ruky.  Ma-
jitel je používal při turnajích, 
což ilustruje i jedna z ikono-
grafi í na této výstavě,“ doplnil 
archeolog Schenk. 

Největší zastoupení má 
na výstavě široká škála vr-
cholně a pozdně středově-
kých militarií, mezi nimiž lze 
vyzdvihnout kolekci mečů, 
které názorně ilustrují vývoj 
této zbraně od 9. do počátku 
16. století. Výstava je k vidění 
do konce března.  (ilo)

HNED PŘI VSTUPU do galerie zámku výstavě dominu je torzo hlavně tarasnice 
z původní výzbroje, hradu v Tovačově. Výstava potrvá do března.  Foto: Ingrid Lounová

Lenka Chalupová se chystá pokřtít svou letošní novinku 
 Máme letopočet se sedmičkou na konci a Lenka Chalupová vydává svou sedmou knihu. S železnou pravidelností posledních let – každý rok 

nový román. Ten poslední nese název Ptačí žena a stejně jako v těch předchozích v něm spisovatelka postupně rozplétá detektivní zápletku. 
Křest Ptačí ženy bude ve čtvrtek 23. listopadu v 19 hodin v Base Campu. „Na křtu bude zpívat Petra Poláková-Uvírová za doprovodu kapely 
Ivana Němečka Mothers Follow Chairs. A kmotrami, nebo možná sudičkami, budou moje tři kamarádky,“ říká autorka.

Děj jejího psychologického ro-
mánu se odehrává v přerov-
ských reáliích. Jeho hlavní hr-
dinka, Mariana Černá, pracuje 
v ornitologické stanici, kde má 
soukromou záchrannou sta-
nici a kde se věnuje také cho-
vu vzácných papoušků. „Dává 
ptákům nejen svou péči, ale 
i lásku, jsou její vášní i posed-
lostí. O co více se věnuje ptačí-
mu světu, o to méně ale rozumí 
tomu lidskému. Ptačí žena je 
samotářkou, která se špatně 
orientuje ve vztazích i v ci-
tech,“ popisuje hlavní hrdinku 
Lenka Chalupová. Čtenář se 
do jejího života vlomí ve chví-
li, kdy se její desetiletá dcera 
Bohdanka začne pídit, kdo je 
její biologický otec. V rodině 
se totiž o něm celou dobu mlčí. 
„Tajemství sestře odhalí do-
spělý syn Ptačí ženy – a v tu 
chvíli se začnou dít věci, kdy 
i rozená tajnůstkářka začí-
ná chápat, že o věcech nepří-
jemných je lepší mluvit, nežli 
mlčet. Děj událostí totiž celou 

rodinu ochromí,“ poodhalu-
je zápletku Lenka Chalupová. 
Přerované budou do románu 
vtaženi o to více, protože dob-
ře znají místa, kde se odehrává. 
Na stránkách knihy se podívají 
do ornitologické stanice, okolí 
lagun, do Žebračky i zahrád-
kářské kolonie, do centra měs-
ta i romského ghetta v Husově 

ulici, kde žije kontroverzní po-
stava celého příběhu.

„Občas se mi stane, že se 
v knize někdo pozná, nicméně 
děj je smyšlený, osoby fi ktiv-
ní. Místní ornitologové mě ale 
inspirovali, protože vím, že to 
jsou lidé, kteří vše přeměřují 
hodnotami ptačí říše. To mě 
na nich vždycky bavilo,“ říká 

autorka románu, kterou sice 
teprve čeká jeho křest, ale už 
teď má rozpracovanou dal-
ší knížku. A prozradí, o čem 
bude? „Má pracovní název 
Liščí tanec a zavede nás mezi 
tři dospělé sourozence, kteří 
spolu navenek vycházejí, ale 
v sobě si nesou nevyříkané 
křivdy z dětství. Před čtená-
řem se postupně odhalí tajem-
ství z léta roku 1975,“ nastiňuje 
dějovou linii dalšího románu. 
A jak přiznává, vymýšlení 
příběhů, kdy si v hlavě pře-
hrává jejich děj a postupně je 
řadí na stránky dalších kní-
žek, je pro ni relaxace. „Uva-
řím si kafe, sednu občas večer 
nebo o víkendu k notebooku, 
zapnu fantazii a vše se mi ode-
hrává před očima jako fi lm. 
Takové chvilky zbožňuji,“ 
svěřuje se Lenka Chalupová. 
Na křtu v přerovské restauraci 
Base Camp bude i první autor-
ské čtení z knížky. Kvůli ome-
zenému počtu míst je nutná 
rezervace dopředu.  (ilo) 

V BASE CAMPU Lenka Chalupová pokřtí v pořadí svůj už sedmý román.  Foto: H. Žáčková 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 11. Velká Bystřice–Olomouc, 10 km, 
vlak 9.02 hod., vede Jančová
2. 11. Lomnice–Slunečná–Moravský 
Beroun, 14 km, vlak 6.39 hod., vede 
Válková
4. 11. Holešov–Rusava–Hlinsko pod 
Hostýnem, 20 km, vlak 7.46 hod., 
vede Šťávová
9. 11. Dzbel–Šubířov–Konice, 12 km, 
vlak 7.08 hod., vede Láhnerová
9. 11. Jankovice–Brusné–Hlinsko, 
12 km, vlak 7.46 hod., vede Szabóová
11. 11. Heřmánky–Nová Ves–Jakub-
čovice, 15 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková
16. 11. Penčice–Zábeštní Lhota–Trši-
ce, 12 km, autobus 9 hod., autobus. 
stanice, zastávka č. 7, vede Peprnová
16. 11. Sudoměřice–Hodonín, 15 km, 
vlak 7.51 hod., vede Válková
18. 11. Brodek–Kokory–Velký Týnec, 
14 km, vlak 8.06 hod., vede Pospí-
šilová
23. 11. Nevojice–Ždánský les–Bučo-
vice, 16 km, vlak 6.14 hod., vede 
Pěček
23. 11. Vítkov–Klokočov–Vítkov, 
11 km, vlak 8.26 hod., vede Bernátová
25. 11. Lipník nad Bečvou–Osečan-
ka–Přerov, 15 km, vlak 8.26 hod., 
vede Šťávová
30. 11. Radíkov–Samotišky–Chvál-
kovice, 11 km, vlak 8.06 hod., vede 
Szabóová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 11. Bystřice pod Hostýnem–Hostýn–
Skalný–Tři kameny–Tesák, 13 km,
 vlak 7.35 hod., vede H. Dittelová.
4. 11. Salaš–Bunč–Roštín, 15 km, vlak 
7.46 hod., vede K. Bartošík.
8. 11. Stará Ves–Holý kopec–Záme-
ček– Hlinsko p. H., 14 km, bus 8.00 
hod., vede C. Punčochářová.
11. 11. Hustopeče nad Bečvou–Poru-
ba–Starojická Lhota–Jeseník– 
Suchdol nad Ondřejníkem, 21 km, vlak 
8.26 hod., vede P. Šlesinger.
15. 11. Litomyšl–Suchá–Svinná–
Česká Třebová, 13 km, vlak 6.41 hod., 
vede J. Pěček.

22. 11. Podhoří–Peklo–Kamenný 
žleb–Boškov–Potštát, 12 km, vlak 
8.26 hod., vede E. Krejčí.
25. 11. Zlín–Malenovice–Svatá voda–
Kopaniny–Kudlov–Zlín, 15 km, vlak 
7.46 hod., vede K. Bartošík. 
29. 11. Drahotuše–Rybáře–Týn nad 
Bečvou, 12 km, vlak 8.26 hod., vede 
V. Mužíková.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

 7. 11. Schůze restaurace Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí Jiří Balcárek 
Klettersteigy v Rakousku
11. 11. Horolezecké setkání v Bezu-
chově. Běh na 18 km, trasa: Pavlovice 
– Šišma – Bezuchov, start ve 12.30 
hod., ve 14 hod. vyhlášení výsledků, 
16–20 hod. přednášky z expedic do 
hor, busy do Bezuchova 14.05, 17.20, 
19.35 hod.
18. 11. 46. Za posledním puchýřem 
– Bučovice. Pěší trasy dle propozic 
5, 11, 21, 25, 30, 42 a 50 km, vede 
Tomáš Beránek, odjezd v 6 hod od 
restaurace Parník, návrat v 18:30 hod 
z Bučovic

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

Výstavy:
Středověké a raně novověké zbraně 
Přerovska – výstava seznámí s 
vývojem zbraní od konce 9. do polo-
viny 17. století na pozadí historických 
událostí odehrávajících se 
v regionu Přerovska a střední Mora-
vy. Mezi vystavenými trojrozměr-
nými exponáty budou zastoupeny 
zbraně chladné, střelné i palné.
Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, 
městské znaky – výstava přiblíží 
historii razítek a jejich předchůdců 
i městské znaky, které se na nich 
objevují. 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:
14. 11. Doba experimentů – vývoj 
ochranné zbroje ve 14. až první pol. 15. 
století. Přednáška k výstavě Středo-
věké a raně novověké zbraně Přerov-
ska, přednáší  Z. Schenk a P. Žákovský, 
v 17 hod. Korvínský dům. 

Muzejní edukace 
pro veřejnost 
a zájmové skupiny:
O středověku, zbraních, zbroji 
a ušlechtilém chování rytířů…
Nový edukační program pro školy, 
rodiny s dětmi a ostatní zájemce z řad 
veřejnosti, který zážitkově-inter-
aktivní formou doprovází výstavu 
Středověké a raně novověké zbraně 
Přerovska. Návštěvníci se hravou 
formou seznámí s životem ve středo-
věku, dozvědí se, co všechno 
obnášel rytířský výcvik, odhalí, co 
se odehrávalo na bitvách i turnajích 

a co se skrývá pod pojmem „rytířské 
chování“.
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.

Akce:
9. 11. Odpoledne u krmítka – hravě 
o přikrmování ptáků v zimě, výroba 
dřevěného krmítka.
Přihlášky do 8. listopadu 2017. Od 
16.30 v budově ORNIS. Vstupné 20 Kč 
za osobu, 100 Kč za 1 krmítko.
10. 11. Ryba – fussing (spékané sklo). 
Výtvarná dílna s Veronikou Mat-
lochovou. Vstupné 350 Kč, v ceně 
materiál, pomůcky a občerstvení. 
Je třeba se přihlásit na 581 219 910, 
klapka 12. Od 16 hod. v budově ORNIS.  
23. 11. Nakupování Bez Obalu. Poví-
dání s Renatou Plackovou, majitelkou 
olomouckého obchodu Bez Obalu,
o zdravých potravinách a dopadech 
na životní prostředí, od 17 hod., Kor-
vínský 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 
Programy pro zájmové skupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Ježkův rok – o životě ježků v průbě-
hu celého roku
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN 
Denně mimo pondělí: 9–16 hod.

 MĚSTSKÝ DŮM
1. 11. Křeslo pro hosta – zábavná 
talkshow na téma Přerovské obrázky, 
jazz, blues, předsálí, v 18 hod.
4. 11. Synkopa aneb Čaj po dvacáté, 
ve 20 hod.
5. 11. Nedělní taneční party pro senio-
ry, hraje Mini, v 13.30 hod.
8. 11. Křeslo pro hosta – zábavná 
talkshow na téma Přerovští fotogra-
fové, předsálí v 18 hod.
11. 11. Rockovačka aneb 20 piv a něco 
k pití, ve 20 hod.
15. 11. Kamelot – koncert k 35. výročí 
folkové kapely, v 19.30 hod.

19. 11. Nedělní taneční party pro senio-
ry, hraje Dechovka, v 13.30 hod.

21. 11. Jožka Černý a cimbálová muzi-
ka Gracia – koncert k 75. narozeni-
nám moravského slavíka, v 18 hod.

22. 11. Křeslo pro hosta – talkshow 
na téma Přerovský folklor, předsálí 
v 18 hod.
26. 11. Miss Model, v 18.30 hod.
28. 11. Královny – tragikomedie plná 
upřímného humoru tří žen, které po 
zlomových životních okamžicích čeká 
úkol – naučit se znovu žít, v 19.30 
hod., obsazení: herečky Moravského 
divadla Olomouc.
29. 11. Křeslo pro hosta – talkshow na 
téma Přerovští krásní blázni, předsálí 
v 18 hod.
Taneční kurzy pro mládež
3. a 10. 11. Kurz T1 začátek v 17.30 
hod., 16. a 24. 11. kurz T2 začátek ve 
20 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1.–30. 11. Přerovské blues Josefa Kai-
nara – velká listopadová internetová 
soutěž (otázky v úterý a ve čtvrtek 
na www.knihovnaprerov.cz/soutez)

1. 11. Dál po Hedvábné stezce: pouš-
těmi Uzbekistánu – cestopisná před-
náška Nataši Kučerové, klub Teplo, 
od 17 hod.

2. 11. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK, Žerotínovo nám., od 8–17 hod.

7. a 21. 11. Videopřednášky zimního 
semestru VU3V s názvem České ději-
ny a jejich souvislosti, učebna MěK 
(jen pro přihlášené studenty)

9. 11. Využijte svého práva na pre-
ventivní prohlídky – přednáška Karly 
Otavové, učebna MěK, od 17 hod.
16. a 28. 11. Používáme tablet – před-
nášky Pavla Cimbálníka, učebna MěK, 
od 16 hod.
23. 11. Přednáška Pavla Kavříka 
o stresu, učebna MěK, od 17 hod.
27. 11. Kulturní akademie knihovny na 
téma Jaroslav Durych, učebna MěK, 
od 13 hod. 
29. 11. Barma a Vietnam - cestopisná 
přednáška Jiřího Máry, klubu Teplo, 
od 17 hod.

Akce pro děti:
3.,10., 24. 11. X-BOX, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14 hod.

3., 10. a 24. 11. Herní klub (stolní 
a společenské hry, XBOX), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14 hod.

7. 11. Tvořivá dílna – podzimní lucerna, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 
14 hod.
10. 11. Herní klub (stolní hry), pobočka 
MěK v Předmostí, od 14 hod.
25. 11. Den pro dětskou knihu – 
zábavné a kreativní dopoledne 
v knihovně pro děti a jejich rodiče, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 
9.00 do 12.00 hod.
25. 11. Den pro dětskou knihu na téma 
Krtek kosmonautem – program pro 
děti a jejich rodiče, pobočka v Před-
mostí, 9–12 hod.
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 Akce v místních částech:
2.–9. 11. Hádej, hádej, hadači – stra-
šidelné hádanky pro děti, Čekyně, od 
16 hod.
6. a 9. 11. Tvořivá dílna – ježci z listí 
a kaštanů, Lověšice, od 16 hod.
9. 11. Tvořivá dílna – strašidelná kar-
tička, Čekyně, od 16 hod.
11. 11. Tvořivá dílna – vánoční výzdo-
ba, svícny ze sklenice, Dluhonice, od 
17 hod.
14. 11. Tvořivá dílna – krabička na 
dárek, Vinary, od 17 hod.
14. 11. Tvořivá dílna – strašidelné tvo-
ření, Žeravice, od 16.30 hod.
16. 11. Tvořivá dílna – Halloween, 
Lýsky, od 16 hod.
21. 11. Tvořivá dílna – strašidelné tvo-
ření, Újezdec, od 16 hod.
23. 11. Čaj o páté – setkání nad šál-
kem dobrého čaje, Kozlovice, 
od 17 hod.
25. 11. Tvořivá dílna – adventní kalen-
dář, Dluhonice, od 17 hod.
27. 11. Čaj o páté – setkání nad šálkem 
dobrého čaje, Henčlov, od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A

6. 11. Pozitivní přístup k životu ovliv-
ňuje naši paměť (deset triků pro lepší 
paměť) – Olga Župková, v 10:15 hod., 
cvičení paměti, v 11.15 hod.
7. 11. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10:20 hod. na centru 
SONUS, Palackého 17a. Předpokláda-
ný návrat 12:30 hod. Kapacita je ome-
zená na 10 osob a je nutné se přihlásit 
u M. Krejčířové, 777 729 521.
8. 11. Kavárna pro seniory: Putování 
kolem řeky Tisy – Ladislav Župka, 
v 16 hod.
13. 11. Zambie – Bedřich Šuba, v 10.15 
hod.
14. 11. Vycházka směr Újezdec. Sraz 
v 10.25 hod. u hlavního vchodu na 

hřbitov. Předpokládaný návrat 12.30 
hod. 
20. 11. Církevní rok aneb začínáme 
adventem – Mgr. Emílie Šmídová, 
v 10.15 hod. Cvičení paměti – hodina 
plná her, v 11.15 hod.
27. 11. Rukodělná činnost: tvoříme 
adventní věnce spolu s dětmi z MŠ, 
v 10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v po a čt 9–10 hod. 

Internet pro seniory
vždy v po 9–13 hod. 
Lektor je přítomen 12–13 hod.

PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 13:00 do 14:30 hod. Kurz začíná 
v pondělí 13. 11. 2017. Cena kurzu je 
450 Kč. Přihlásit se můžete u M. Krej-
čířové, tel.: 777 729 521.

SVČ ATLAS a BIOS
8.–9. 11. Slavíci z Přerova – pěvec-
ká soutěž pro žáky ZŠ a studenty 
nižších ročníků víceletých gymnázií. 
Uzávěrka přihlášek do 3. 11.
10. 11. Kurz šití se šicím strojem, od 16 
hod. Přihlášky do 3. 11.
Keramické hrátky – páteční od 14.30 
hod., přihlášky předem
23. 11. Výroba vánočních hvězdiček 
z perliček od 17 hod. Přihlášky do 
20. 11.

Namaluj přírodu, téma: Život pod hla-
dinou, BIOS – korespondenční soutěž

Mikulášské Čertoviny – uzávěrka 
přihlášek do 10. 11., Čertoviny, akce 
pro děti, se konají 4. prosince. Bližší 
info v BIOS.

KLAVÍRNÍ KONCERT
12. 11. Koncert Barbory Dostalíkové, 
Mervartova síň přerovského zámku, 
v 17 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA
3.–5. 11. Poprázdninové setkání pro 
děti, Rajnochovice
16.–19. 11. Tuka Dlažka – víkend pro 
akční mládež Rajnochovice

Hudboslovení

9. 11. Vladimír Merta, Jan Hrubý 
a Ondřej Fencl, klub Teplo, ve 20 hod.
10. 11. Mňága a Žďorp, klub Teplo , ve 
20 hod.

15. 11. Vrcholy a hlubiny, povídání spe-
leologa Marka Audyho a horolezce 
Honzy Trávy Trávníčka, promítání 3D, 
klub Teplo, v 18 hod.

20. 11. Koncert Vince Agwady a Blues 
Band, klub Teplo, ve 20 hod.
23. 11. Jaroslav Svoboda – sólo kon-
cert muzikanta kapely Traband, klub 
Teplo, ve 20 hod.
24. 11. VHS a Václav Koubek, klub 
Teplo, ve 20 hod.
25. 11. Pohádkový karneval pro děti
a večer lampioňák, klub Teplo, ve 
14 hod., lampioňák v 17.30 hod., sraz
u Klubu Teplo
25. 11. Countrybál, k tanci a poslechu 
hrají Šediváci, Klub Teplo, v 19 hod. 

CESTOVATELSKÁ DIASHOW 

7. 11. Aljaška očima cestovatele, 
vypravěče a fotografa Martina 
Loewa. Aljaška je vysněným místem 
všech dobrodruhů a milovníků drsné 
přírody. Martin Loew umí pouta-

vě vyprávět a své zážitky doplní 
diashow, kino Hvězda v 18 hodin.

 LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

5., 12., 19. a 26. 11. DLOUHÝ ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ, představení začí-
nají vždy ve 14 a v 16 hodin v Loutko-
vém divadle Sokola Přerov 

HUDEBNÍ VEČER
1. 12. Hudební večer s projekcí na 
klavír hraje Daniel Jun, na violu Jiří 
Kabát. Zazní  Händlovy, Mozartovy, 
Prokofj evovy, Gershwinovy i Kabáto-
vy skladby, evangelický kostel v ulici 
Č. Drahlovského, v 17 hodin.

AKCE PRO SENIORY PSP
14. 11. Podzimní setkání seniorů PSP, 
kavárna Bečva, od 15 do 19 hodin. 
K poslechu hraje oblíbená skupina 
Casablanka. Pořadatelé zvou bývalé 
zaměstnance PSP i nečleny odboro-
vé organizace a vzkazují: přijďte se 
pobavit i zavzpomínat.

KERAMIKA ÚJEZDEC
2. 11. Pečeme sušenky cookies, 
v 15.30 hod.
9. 11. Glazování, v 15.30 hod.
18. 11. Vánoční výstava, od 14 hodin
19. 11. Vyrábíme z keramiky přání, 
v 15.30 hod.
23. 11. Vyrábíme z keramiky rybičku, 
v 15.30 hod.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV–listopad 2017                                     změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15 –7.30; 9–12 6.15 –7.30; 9–12 senioři 13–14 zavřeno v párech 15–21

Úterý 15–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–18 15–21 ženy 14–21

Středa 15,30–17; 18–20 6.15–7.30; 9 –12
15,30–17; 19–21

6.15–7.30; 9 –12
15,30–17 19–21 muži 13–21

Čtvrtek 14–16; 18–20 6.15–7.30; 9–12
14–16; 18–21

6.15–7.30; 9–12
14–16; 18–20 senioři 13–14 18–21 ženy 15–21

Pátek 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30
9–15; 17,30–20 15–21 muži 15–21

Sobota 10–12,30; 13,30–20 10–12,30; 13,30–20 10–12.30; 13.30–20 společná 10–20

Neděle 10–18 10–18 aqua aerobic 16–16.45 10–18 společná 10–18
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Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 11.   v 17 hod. Mezinárodní festival out-

doorových fi lmů
2. 11.   v 17.30 hod. VŠECHNO NEJHORŠÍ  

2D, titulky
2. 11.   ve 20 hod. ZABITÍ POSVÁTNÉHO 

JELENA 2D, titulky, od 15 let
3. 11.   v 17.30 hod. MATKA! 2D, titulky, od 

15 let
3. 11.   ve 20 hod. VŠECHNO NEJHORŠÍ 

2D, titulky, od 12 let
4. 11.  v 18 hod. LAJKA 3D, loutkový, sci-fi 
4. 11.  ve 20 hod. MILADA 2D, česky
5. 11.   v 15 hod. VÍNO NÁS SPOJUJE 2D, 

Biosenior, titulky, od 12 let
5. 11.  v 17 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
5. 11.   v 19 hod. THOR: RAGNAROK 3D, 

dabing
6. 11.   v 17.30 hod. ČÁRA 2D, titulky, 

od 15 let
6. 11.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, 

od 15 let
7. 11.   v 18 hod. DIASHOW MARTINA 

LOEWA – ALJAŠKA , 140 minut
7. 11.   ve 21 hod. JIGSAW 2D, titulky, 

od 15 let
8. 11.   v 18 hod. MUNCH - Rok se světo-

vými malíři 2D, titulky 
8. 11.   ve 20 hod. BLADE RUNNER 2049, 

3D, titulky
9. 11.   v 17.30 hod. VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESU 2D, titulky, od 12 let
9. 11.   ve 20 hod. SUBURBICON: TEMNÉ 

PŘEDMĚSTÍ 2D, titulky, od 12 let
10. 11.   v 17.30 hod. THOR: RAGNAROK 2D, 

titulky

10. 11.  ve 20 hod. MILADA 2D, česky
11. 11.   v 17.30 hod. SUBURBICON: TEMNÉ 

PŘEDMĚSTÍ 2D, titulky, od 12 let
11. 11.   ve 20 hod. VŠECHNO NEJHORŠÍ 

2D, titulky, od 12 let 
12. 11.  v 17.30 hod. VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESU 2D, titulky, od 12 let
12. 11.    ve 20 hod. JIGSAW 2D, titulky,

od 15 let
13. 11.   v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

DEZERTÉR 2D, česky 
13. 11.  ve 20 hod. TO 2D, titulky, od 15 let
14. 11.   v 17.30 hod. LAJKA 2D, česky, lout-

kový, sci-fi 
14. 11.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, 

od 15 let 
15. 11.   v 18 hod. JMENUJI SE HLADOVÝ 

BIZON 2D, česky 
15. 11.   ve 20 hod. GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 

NEBEZPEČÍ 3D, titulky, od 12 let 
16. 11   v 10 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D, 

Biosenior
16. 11.   v 17 hod. LIGA SPRAVEDLNOSTI 

3D, dabing, od 12 let 
16. 11.   ve 20 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

NÁPADNÍK 2D, česky 
17. 11.  v 18 hod. BAJKEŘI 2D, česky
17. 11.  ve 20 hod. MILADA 2D, česky
18. 11.   v 17.30 hod. MATKA! 2D, titulky, od 

15 let 
18. 11.   ve 20 hod. LIGA SPRAVEDLNOSTI 

2D, dabing, od 12 let
19. 11.   v 17. 30 hod. VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESU  2D, titulky, od 12 let
19. 11.   ve 20 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

NÁPADNÍK 2D, česky
20. 11.   v 19 hod. OVČÁČEK MILÁČEK 2D 

přímý přenos divadla
21. 11.   v 17 hod. LIGA SPRAVEDLNOSTI 

2D, titulky, od 12 let
21. 11.   ve 20 hod. ZABITÍ POSVÁTNÉHO 

JELENA2D, titulky, od 15 let
22. 11.   v 18 hod. EARTH: DEN NA 

ZÁZRAČNÉ PLANETĚ 2D, titulky
22. 11.   ve 20 hod. DOKUD NÁS SVATBA 

NEROZDĚLÍ 2D, česky, od 12 let
23. 11.   v 18 hod. SBOHEM DĚCÁKU 2D, 

česky, od 12 let 
23. 11.   ve 20 hod. HRÁČI SE SMRTÍ 2D, 

titulky, od 12 let 
24. 11.   v 17.30 hod. TÁTA JE DOMA  2D, 

titulky, od 12 let
24. 11.   ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, 

od 15 let 
25. 11.  v 18 hod. DOMA JE TADY 2D, art 

kino, titulky, od 12 leta
25. 11.   ve 20 hod. HRÁČI SE SMRTÍ 2D, 

titulky,od 12 let 
26. 11.   v 15 hod. ZAHRADNICTVÍ: RODIN-

NÝ PŘÍTEL 2D, Biosenior
26. 11.   17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

DEZERTÉR 2D, česky
26. 11.   ve 20 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

NÁPADNÍK 2D, česky
27. 11.   v 17. 30 hod. TÁTA JE DOMA 2, 2D, 

titulky, od 12 let
27. 11.   ve 20 hod. BLADE RUNNER 2049, 

titulky, od 15 let
28. 11.  18 hod. BAJKEŘI 2D, česky
28. 11.  ve 20 hod. TO 2D, titulky, od 15 let 

29. 11.   v 17 hod. LIGA SPRAVEDLNOSTI 
3D, titulky, od 12 let

29. 11.   ve 20 hod. FANTASTICKÁ ŽENA ,  
Artkino, titulky, přístupný

30. 11.   v 10 hod. ZAHRADNICTVÍ: NÁPAD-
NÍK, Biosenior

30. 11.   v 18 hod. KVARTETO 2D, česky, od 
12 let

30. 11.   ve 20 hod. 7 ŽIVOTŮ 2D, titulky, od 
12 let 

BIJÁSEK
4. 11.  v 10 hod. PŘÍŠERÁKOVI 2D, dabing
5. 11.   v 10 hod. MY LITTLE PONY 2D, 

dabing 
11. 11.  v 10 hod. MAXINOŽKA 2D, dabing
12. 11.   v 15.30 hod. PŘÍŠERÁKOVI  3D, 

dabing
17. 11.  v 10 hod. PŘÍŠERÁKOVI 2D, dabing
18. 11.  v 10 hod. HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM 2D, česky
19. 11.   v 15.30 hod.VELKÁ OŘÍŠKOVÁ 

LOUPEŽ 2, 2D, česky 
25. 11.  v 10 hod. JÁ, PADOUCH 3, dabing
26. 11.   v 10 hod. ESA Z PRALESA 2D, 

dabing

BABY BIO
7. 11.   v 10 hod. HORA MEZI NÁMI 2D, 

titulky, od 12 let
14. 11.  v 10 hod. NERODIČ 2D, česky
21. 11. v 10 hod. MILADA 2D, česky
28. 11.   v 10 hod. DOKUD NÁS SVATBA 2D, 

česky, od 12 let
Změna programu vyhrazena

Až do 16. listopadu jsou v galerii Eso 
k vidění obrazy malířky Světlany 
Žalmánkové. Autorka maluje na 
plátno akrylovými barvami, tvoří 
portréty, má ráda fi gurální tvorbu, 
nejčastěji maluje ženy v mnoha 
podobách. Pro její tvorbu je výrazná 
malebnost, dynamika a ovlivnění 
impresionismem. Žalmánková je 
dobrým pozorovatelem prostředí, 
světel a stínů. Z jejích obrazů pozo-
rovatel cítí napětí a zároveň jemnou 
poezii přírody.

Dřevěné sochy Dagmar Kover-
dynské a obrazy její dcery Halky 
Kočí budou ústředním tématem 
nové výstavy v Galerii města 
Přerova s výmluvným názvem 
Matka a dcera. Zatímco Dagmar 
Koverdynská se věnuje spíše 
fi gurální tvorbě, její dcera Halka 
tíhne spíše ke ztvárnění zvířecí 
říše. Vernisáž výstavy se koná 
ve čtvrtek 2. listopadu v 17 hodin. 
Výstava Matka a dcera potrvá 
v galerii do 30. prosince.

Po celý listopad bude pokračovat velká 
výstava akademického sochaře Igora 
Kitzbergera. Autor je v našem regionu 
známý také svým spojením s prvními 
ročníky  Hefaistonu na Helfštýně . Od 
té doby se stal oceňovaným a galeristy 
vyhledávaným umělcem. Jeho díla mají 
v sobě kus zvláštní mytické zvěsti, 
snoubí se v něm kovářské řemeslo 
a umělecká sochařská invence. Jedi-
nečná výstava jeho ocelových a bron-
zových plastik je v Pasáži k vidění do 
1. prosince.

Listopadová výstava na Tra-
fačce patří originálním koženým 
kabelkám, pouzdrům, šperkům 
a sponám Dagmar Žůrkové ze 
Vsetína. Každý její výrobek je 
originál, nikdy nevyrábí dva stej-
né kusy. Pracuje s hovězí kůží, 
kterou zdobí jemně vtlačeným 
dekorem, rytím a patinovanými 
nýtky nebo drátky. Její výrobky 
vykazují dokonale zvládnuté 
řemeslo s ručním prošíváním šev-
covskou nití.


