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SLOVO PRIMÁTORA V Přerově aktuálně žije 43 330 lidí
  Z místních částí je nejlidnatější Předmostí, kde bydlí 4285 obyvatel, naopak nejméně lidí – 192, jich 

žije v Lýskách. Nejpočetnější skupinou v Přerově jsou lidé ve věku 40 až 49 let, těch tu trvale bydlí 6700. 
Podle statistiky přerovské ohlašovny na území města žijí i dvě ženy, jejichž věk se přehoupl přes stovku.

Z Přerova se loni odstěhovalo 
845 lidí a naopak – o trvalé by-
dliště v našem městě si zažá-
dalo 583 občanů. Loni se v Pře-
rově do 10. prosince narodilo 
791 dětí, což je zhruba stejné 
číslo jako loni. Nejoblíbeněj-
ším jménem loňského roku je 
chlapecké jméno Adam, v pře-
rovské porodnici tak pojmeno-
valo svou ratolest 26 maminek. 
Z dívčích jmen vedou žebří-
ček populárních jmen shodně 
Elišky a Terezy, těchto jmen 
zapsali do přerovské matriky 
shodně po šestnácti. Nejvíce 
dětí se v přerovské porodnici 
narodilo v listopadu, kdy tam-
ní porodníci přivedli na svět 
78 novorozeňat. Devětkrát byla 
loni radost přerovských mami-
nek dvojnásobná, to znamená, 
že se jim narodila dvojčátka. 
A kolikrát si řekli v Přerově 
novomanželé své ano? „Do 10. 
prosince jsme měli 151 svateb-
ních obřadů, nejoblíbenějším 
měsícem bylo září,“ sdělila ma-
trikářka Milada Stískalová.  (ilo) 

První den roku: výšlap na Čekyňák a ohňostroj nad Bečvou
Provětrat hlavu, protáhnout 
tělo a potřást si rukou s přáteli 
na nejvyšším místě Přerova – 
to je cíl mnoha turistů. Na no-
voroční výšlap na Čekyňský 
kopec, který se koná vždy prv-
ní den v novém roce, vyrážejí 
skupinky přátel, rodiny i jed-
notlivci nejen z Přerova, ale 
i ze vzdáleného okolí. „Když je 
bílo, tak přijedou lidé na běž-
kách, někteří na kolech a občas 
i na koních. Pravidelně za námi 
vystoupá i skupinka turistů 
z Brna. Děti si na kopci opéka-
jí špekáčky a dospělí si mohou 
dát novoroční štamprličku,“ 
popsal atmosféru při novoroč-
ním výšlapu Stanislav Dostál 
z Klubu českých turistů Spar-
taku Přerov. On sám, coby po-

řadatel, nevynechal ani jeden 
z 27 ročníků. Loňský výšlap 
zatím drží účastnický rekord. 
„Loni vystoupalo k památníku 
na Čekyňském kopci 717 lidí. 
Hodně záleží na počasí. Ideální 
je, když je nasněženo, teplota tak 
do minus deseti stupňů a když 
je dobrá viditelnost. To vidíme 
i na Hostýn,“ popsal ideální po-
časí Dostál. Organizátoři výšla-
pu tam na turisty čekají od deseti 
hodin do půl třetí. Ti, co dorazí, 
si odnesou i účastnický diplom 
a kapesní kalendáříky.

Večer, úderem 18. hodiny, se 
obloha nad Bečvou rozzáří oh-
ňostrojem. „Světelná podíva-
ná je naplánovaná na jedenáct 
minut a její autor – ohněstrůjce 
Pavel Novák, si pro ni vybral 

příhodný název Hvězdné nebe,“ 
informovala mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová. No-
voroční ohňostroj bude odpalo-
ván synchronně zhruba z osmi 
pozic. „S největší pravděpodob-
ností použijeme nábřeží u parku 
s majákem –  a pro větší efekt 
i břeh řeky Bečvy. Pro hezkou 
podívanou lidem doporučuje-
me, aby ohňostroj sledovali pod 
hradbami na Spálenci, popřípa-
dě z obou mostů,“ řekl Pavel No-
vák. Ohňostroj je v režii města 
a hra světel, komet a fontán při-
jde na sto tisíc korun. 

Novoroční program pak bude 
pokračovat na Masarykově ná-
městí, kde bude od půl sedmé 
hrát Přerovanům k tanci i po-
slechu kapela Synkopa.  (ilo)

Na začátku nového roku 
máme všichni nějaká očeká-
vání. Někdo si slibuje profes-
ní úspěch, jiný rodinnou po-
hodu a snad všichni prožitky 
štěstí. A rok 2018 se jeví, po-
dle všech předpokladů, jako 
dobrý rok. Věřím, že i Přerov 
prožije konečně svůj doprav-
ní rozvoj, lepší vybavenost 
základních škol a školek, po-
daří se vytvořit předpoklady 
pro kvalitnější život seniorů. 
A realizací nejen průmyslové 
zóny „Staré rybníky“ na-
startujeme stabilizaci a roz-
voj pracovních příležitostí. 
Právě v souvislosti s budo-
váním silniční infrastruk-
tury prosím všechny občany 
města o shovívavost a trpě-
livost. Myslím si, mimo jiné, 
že dálniční obchvat, průpich 
a průtah městem či rozšíření 
Mádrova podjezdu, mimoú-
rovňové křížení v Předmostí 
jsou tím, co městu v nejbližší 
budoucnosti přinese prospe-
ritu a vyšší komfort života. 
Samozřejmě, že k pohodě by-
dlení patří i dobrý stav chod-
níků, cyklostezek a místních 
komunikací. A ani v jejich 
budování a údržbě město ne-
poleví.

Přeji všem Přerovanům 
ve slavnostním roce 2018, 
v roce stoleté republiky, jen 
a jen úspěch, pohodu, pocit 
bezpečí, zdraví a vrchovatě 
dobrou náladu. A také pozi-
tivní myšlení a toleranci. Vě-
řím, že se Přerov stane dob-
rým místem k životu.

Vladimír Puchalský 

NEJOBLÍBENĚJŠÍM JMÉNEM loňského roku se stal Adam, v přerovské porodnici 
tak pojmenovalo své dítě 26 maminek.  Foto: Ingrid Lounová 
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POZVÁNKY

Lávky v havarijním stavu čekají opravy 
  Jaký je technický stav mostů v Přerově? To je otázka, která zajímá nejen odborníky, ale v souvislosti 

s pádem mostu v pražské Troji se o místní lávky a mosty zajímá i veřejnost. V Přerově a jeho místních 
částech je v současné době 46 mostů, lávek a takzvaných propustků, jedenáct z nich je v havarijním 
stavu. V těchto dnech probíhá demolice Dluhonských mostů a na nový most se čeká v ulicích Skopalova, 
Riedlova a Osmek, právě konstrukce těchto mostů jsou v havarijním stavu.  

Další dva mosty se budou 
v dohledné době opravovat 
i v Žeravicích – jeden z nich je 
už kvůli kritickému stavu do-
konce uzavřený. Dále se budou 
vyměňovat havarijní mosty 
v místních částech Vinary, 
Popovice, Penčice, Lověšice. 
„Na většinu mostů v havarij-
ním stavu je už zpracovaná 
projektová dokumentace nebo 
se zpracovává a mosty čeká 
oprava a některé demolice,“ 
informoval Jan Štajnar  z pře-
rovského magistrátu. Oprava 
každého z nich vyjde na jeden 
až tři miliony korun.

V nejbližší době se začne 
s opravou mostu přes Strhanec 
v ulici Riedlova. Tento most 
čeká demolice, protože jeho 
nosná konstrukce je napade-
na korozí. Na jeho místě vy-
roste nová lávka a její cena se 

odhaduje na dva až tři miliony 
korun.

Rada města zvažovala dvě 
varianty – buď se při obnově 
mostu držet původních šířko-

vých parametrů, nebo se roz-
hodnout pro variantu rozšíře-
ní. „Vzhledem k tomu, že most 
bude projektován s životností 
na sto let, je teď jedinečná 

příležitost jej zbudovat širší 
– a to tak, aby plynule nava-
zoval na oba chodníky a byl 
tu zároveň umožněn bezko-
lizní pohyb cyklistů,“ vysvět-
lil náměstek primátora Pavel 
Košutek. V současné době 
sice zmíněný most o šířce 2,4 
metru také využívají cyklis-
té, ale hrozí jim za to pokuta. 
„Nově už tu budou moci jez-
dit ofi ciálně. Doporučuje nám 
to i Plán udržitelné mobility 
města Přerova, který uvažu-
je s vedením cyklistů v ulici 
Riedlova v ploše zklidně-
né komunikace a s možností 
plynulého překonání mostu 
na navazující cyklostezku,“ 
doplnil radní města Jan Hor-
ký. 

Ve špatném stavu, ale ne 
v havarijním je lávka pro pěší 
přes Strhanec za pečovatel-
ským domem U Žebračky. 
Další mosty jsou v uspokoji-
vém, dobrém či velmi dobrém 
stavu. V bezvadném stavu jsou 
vedeny dva nejnovější přerov-
ské mosty Tyršův a lávka u te-
nisových kurtů.  (ilo)

Jednání zastupitelů
Poprvé v novém roce se 
sejdou zastupitelé města 
v pondělí 22. ledna v sále 
Městského domu. Jejich jed-
nání začíná v 15 hodin a pří-
mý přenos  mohou zájemci 
sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red) 

Z mapy města zmizí další ruiny, holobyty se stanou minulostí
V Kojetínské ulici se letos za-
čne s demolicí vybydlené-
ho domu číslo 1831, který je 
za železničním mostem nej-
blíže k řece Bečvě. „Objekt je 
značně zdevastovaný, tamní 
obyvatelé ho postupně roze-
bírali a uvnitř domu jsou už 
i propadlé stropy. Teď v něm už 
nikdo nebydlí, statika domu je 
vážně narušená,“ vysvětli-
la Eva Pospíšilíková, vedoucí 
oddělení bytové správy. Pro-
tože je ale na objekt napojený 
další dům, který je obydlený, 
bude zapotřebí vystavět novou 
štítovou stěnu. Původní odhad 
na demolici činil šest milionů 
korun, výstavba nových pilo-
tů a štítové stěny investici pro-
draží a ta se zvedne na devět 
milionů korun.

Radní by rádi odstranili 
i holobyty v Tovačovské ulici. 
„Demolice holobytů je v zásob-
níku  investičních akcí pro rok 
2018. Předpokládáme, že když 
se v rozpočtu uvolní fi nanč-
ní prostředky, investujeme je 
do demolice holobytů. Tyto 
objekty při vjezdu do Přerova 
ve směru od Tovačova určitě 
nejsou dobrou vizitkou města,“ 
uvedl náměstek primátora Petr 
Měřínský.  V Tovačovské ulici 
je celkem osm holobytů, které 
v 90. letech obývali takzvaní 
neplatiči města. O lokalitu, kde 
holobyty stojí, projevil zájem 
investor, který chce pozemek 
i s holobyty odkoupit. „Pokud 
se ukáže, že jeho podnikatel-
ský záměr není v rozporu s roz-
vojem dané lokality, holobyty 

i s pozemky mu prodáme a on je 
odstraní na své náklady,“ vy-
světlil Petr Měřínský. Po loň-

ském zbourání vybydlených 
domů ve Škodově ulici by tak 
prohlédla další část města.  (ilo)  

LÁVKA V RIEDLOVĚ ULICI je v havarijním stavu. Letos ji čeká demolice. Nový 
mostek bude širší a bude sloužit i cyklistům.  Foto: Ingrid Lounová

Opravovat se budou hlavně silnice a chodníky
Mezi největší investiční akce letošního roku 
patří opravy chodníků, místních komu-
nikací, mostů a lávek. Demolice se dočkají 
chátrající objekty v Kojetínské a Tovačov-
ské ulici. Zhodnotí se dům s pečovatelskou 
službou v ulici Trávník, ten čeká zateplení 
obvodového pláště a výměna oken. Míst-
ní obyvatelé a návštěvníci nemocnice určitě 
uvítají přestavbu parkoviště u Meopty, kde 
vzniknou další parkovací místa. „Stav ko-
munikací ve městě je špatný. Ročně do oprav 

chodníků na území města investujeme 20 
až 30 milionů korun. Během deseti let mu-
síme opravit to, co bylo dlouhodobě zaned-
báno,“ zmínil na setkání s občany Z očí do očí 
primátor města Vladimír Puchalský.

V plánu investičních akcí letošního roku jsou 
proto opravy místních komunikací a chodníků 
za téměř 21 milionů korun. „Počítáme s rekon-
strukcí místní komunikace U Parku v Lověši-
cích s předpokládanými náklady čtyři miliony 
korun.  Pokračování na straně 13

HOLOBYTY v Tovačovské ulici obývali v 90. letech neplatiči.  Foto: Ingrid Lounová
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PŘISPÍVÁTE NA 
DOBROČINNÉ 
ÚČELY NEBO NA 
CHARITU?

Jana Pivodová
Přispívám pravi-
delně každý mě-
síc na Dobrého 
anděla. Někdy 
i na Tříkrálovou 
sbírku. Koncem 

roku jsem si koupila květináč 
s vánoční hvězdou a výtěžek 
z tohoto prodeje šel na novo-
rozenecké oddělení Fakultní 
nemocnici v Olomouci. Lidem, 
kteří mě osloví přímo na uli-
ci, většinou peníze nedávám, 
protože si nejsem jistá, že by se 
dostaly tam, kam by měly.

Marie Žídková
Když potkám ve 
městě tři krále, 
tak jim nějaké pe-
níze vhodím do 
kasičky.

Jaroslav Biolek
Kupuji si různé 
zajímavé výrob-
ky z chráněných 
dílen mentálně
postižených ne-
bo handicapova-

ných. Myslím si, že to je lepší 
forma fi nančního příspěvku, 
než dávat peníze na požádání.

Ludmila Navrátilová
Přispívám na 
dobročinné úče-
ly – třeba na 
Světlušku. Dříve 
jsme s manže-
lem posílali z te-

lefonu i DMS, teď máme nový 
tarif a už to nejde. Peníze dá-
váme i na Tříkrálovou sbírku. 
Nedáváme moc, ale když to 
jde, tak rádi lidem v nouzi  po-
můžeme.

Drahomíra Pešatová
Během roku při-
spívám v marke-
tech do kasičky 
na nemocné nebo 
postižené děti 
a pravidelně už 

několik let posílám peníze han-
dicapovaným výtvarníkům, 
kteří malují vánoční pohlednice.

Foto a text Ingrid Lounová 

Tříkrálové koledníky v Přerově potkáme
hned v prvním novoročním týdnu 

  Tříkrálové skupinky koledníků s kasičkami charity se na začátku ledna znovu objeví v ulicích města. 
Zatímco v okolních obcích Přerovska budou koledníci procházet dům od domu od 2. do 14. ledna, 
tak v samotném městě je budeme moci potkat v pátek 5. a v neděli 7. ledna.

Tříkrálová sbírka má na Pře-
rovsku tradici už osmnáct let. 
Koledníci za doprovodu dospě-
lého vyrážejí s kasičkou charity 
do 39 obcí na Přerovsku. V Pře-
rově se do sbírky zapojují kromě 
farníků i studenti Střední školy 
gastronomie a služeb, Střední 
zdravotnické školy a také děti 
ze Základní školy v Předmos-
tí. Letos se přidají i děti ze Zá-
kladní školy Trávník. „Právě 
pro děti je koledování velkým 
zážitkem. Ze základní ško-
ly v Předmostí se loni zapojilo 
28 dětí. Některé koledovaly už 
podruhé nebo potřetí a přihlá-
sily se znovu právě proto, že 
se jim koledování líbilo,“ in-
formovala Martina Krejčířová 
z přerovské charity. 

Tříkrálové koledování na-
vazuje na velmi starou tradici. 
„Jeho smyslem není jen získat 
prostředky na pomoc potřeb-
ným, ale přinést požehnání 
do každého domu. To symbo-
lizují písmena K+M+B - Kristus 
ať požehná tento příbytek,“ 

doplnila Krejčířová. A zatímco 
na vesnicích na Kašpara, Meli-
chara a Baltazara čekají v mno-
ha rodinách a jejich zpěv „My 
tři králové jdeme k vám…“ jim 
otevírá mnohé dveře, ve měs-
tě je koledování poněkud 
anonymnější a probíhá čas-
to na ulici. „Když je potkám, 
vždy jim rád přispěju. Vím, že 
část vybraných peněz pomáhá 
v různých zemích světa, když 
se stane nějaké neštěstí. Po-
lovina peněz zůstává v Česku 
na pomoc lidem v nouzi,“ zmí-
nil Roman Karník z Předmos-
tí. Bez povšimnutí skupinky 
koledníků nemine ani Dagmar 
Cagášková z Přerova. „Vždy 
jim nějaké peníze do kasičky 
přidám. Mám pocit, že většina 
lidí, které koledníci potkají, je 
štědrá,“ dodala Dagmar Ca-
gášková.

V loňském roce se na Pře-
rovsku vykoledovalo celkem 
848 146 a částku 332 146 ko-
run směřovala Charita České 
republiky na humanitární po-

moc u nás i v zahraničí. „Část-
ka 516 tisíc korun zůstala Ob-
lastní charitě Přerov. My jsme 
ji využili na přímou pomoc 
sedmnácti rodinám, které 
se ocitly v nouzi, ty obdržely 
celkem osmdesát tisíc korun. 
Stejnou částku jsme věnovali 
na nákup kompenzačních po-
můcek pro péči o umírající,“ 
vyčíslila ředitelka Oblastní 
charity v Přerově Marta Šťast-
ná. Za sto padesát tisíc ze sbír-
ky charita pořídila pro charit-
ní pečovatelskou službu auto, 
díky němuž se zlepšila do-
stupnost této služby a na pod-
poru služeb a projektů Oblast-
ní charity Přerov šlo 206 tisíc. 
Stejně tak lidé, kteří fi nančně 
přispějí do největší charita-
tivní sbírky roku, si mohou 
být jisti, že část z vybraných 
peněz pomůže lidem trpícím 
někde v zahraničí a část peněz 
přerozdělí přerovská charita 
mezi lidi v nouzi nebo je po-
užije na pokrytí nákladů pro 
svou činnost.  (ilo)

MY TŘI KRÁLOVÉ jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato píseň zazní v podání dětí i dospělých koledníků v pátek 
a v neděli 5. a 7. ledna, kdy začíná už osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Foto: archiv charita Přerov
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POZVÁNKA NA VERNISÁŽ DO PASÁŽE

Vítěz soutěže nastínil, jak bude vypadat území
v okolí průpichu  od nádraží až ke Komenského ulici

VÍTĚZNÝ NÁVRH architektů Zbyňka Ryšky a Jana Skoupého

Ve Výstavní síni Pasáž jsou od 11. ledna k vidění všechny 
soutěžní návrhy, které jejich autoři zaslali do urbanistické 
soutěže Městotvorné řešení území kolem takzvaného prů-
pichu. Celkem přišlo devět soutěžních návrhů, tři z nich byly 
ale kvůli nesplnění zadaných soutěžních podmínek vyřaze-
ny. Šest studií si bude moci veřejnost prohlédnout. Vernisáž 
začíná ve čtvrtek 11. ledna od 17 hodin. Výstavu je možno 
zhlédnout až do 7. února.

Do urbanistické soutěže Měs-
totvorné řešení území kolem 
takzvaného průpichu v Přero-
vě přišlo devět soutěžních ná-
vrhů, tři z nich ale byly kvůli 
nesplnění zadaných podmí-
nek vyřazeny. Z šesti sou-
těžních studií porota vybrala 
tři nejzdařilejší návrhy. Ten 
vítězný – architektů Zbyňka 
Ryšky a Jana Skoupého, před-
stavujeme v tomto čísle Pře-
rovských listů.
 Stavba vnitřního průtahu 
městem by podle odborníků 
měla citelně odlehčit dopra-
vě, hlavně by měla zklidnit 
dopravu především v ulicích 
Komenského a Husova.

Silnice číslo I/55 od Olo-
mouce povede nově kolem 
Předmostí po estakádě nad 
železniční tratí na Polní uli-
ci. Ta bude rozšířena na čtyř-
pruhovou.  „Křižovatka ulic 
Polní–Dluhonská– Tržní bude 
přestavěna na okružní. Průtah 
bude dále veden po mostu Le-
gií a ulicí Velké Novosady přes 
areál společnosti Juta, kolem 
autobusového nádraží Tovární 
ulicí k pekárně na křižovatku 
s ulicí Štefánikovou. Tato kři-
žovatka bude přestavěna na 
okružní pětiramennou. Páté 
rameno povede do takzvané-
ho Mádrova podjezdu,“ popsal 
náměstek přerovského primá-
tora Pavel Košutek.

A právě urbanistická sou-
těž, která byla vyhlášena už 
v polovině července a skončila 
7. listopadu, by měla nastínit 
městotvorné řešení bloku ko-
lem průpichu. „Tento blok se 
nachází mezi ulicemi Komen-
ského, Havlíčkova, Čechova, 
Kramářova, Husova a Kojetín-
ská a dnes se jedná z velké části 
o nevyužívané území obytné-
ho a průmyslového brownfi el-
du, areálem pivovaru, střední 
průmyslovou školou a další 
obytnou zástavbou,“ popsal 
území radní Jan Horký, který 
byl členem poroty. Jedná se 
o plochu o velikosti 16 hektarů. 
„Jsem přesvědčen, že území 
má velký rozvojový potenciál, 
když změní svou fyzickou tvář. 
Díky jasné představě můžeme 
snadněji plánovat rozvoj in-
frastruktury a můžeme nabíd-
nout jednotlivé pozemky zá-
jemcům o výstavbu,“ doplnil 
Horký. Podle mínění odborní-

ků měla být soutěž vyhlášena 
již před 20 lety, kdy bylo mož-
né ještě upravovat trasu průpi-
chu. „Dnes je trasa průpichu už 
zafi xovaná a učinila zadání pro 
architekty velmi složitým,“ 
nastínil složitost zadání Pavel 
Košutek. Podle poroty si nej-
lépe s urbanistickým řešením 
poradili architekti Zbyněk 
Ryška a Jan Skoupý z pražské 
fi rmy Refuel. „Ocenili jsme 
jednoduchost a realizovatel-
nost navržené urbanistické 
koncepce, která úspěšně za-
čleňuje průpich do celkové 
struktury okolní zástavby,“ 

popsal radní a architekt Jan 
Horký. Vítěz urbanistické sou-
těže získal od města odměnu 
175 tisíc korun. Druhé místo 
patří architektce Janě Kaštán-

kové, ta získává 100 tisíc a 60 
tisíc si ze soutěže odnesou ar-
chitekti Jindřich Nový a Dag-
mar Nová.  (ilo)

  Slovo průpich v Přerově skloňujeme už dvě desetiletí. V letošním roce stavba vnitřního průtahu městem pravděpodobně nabude reálnější 
podoby. Výstavba průpichu, který bude fi nancovat Státní fond dopravní infrastruktury, začne pravděpodobně už letos demolicí objektů. Na 
průpich má stát vyčleněno 147 milionů korun. V polovině července město vyhlásilo soutěž, jak by mohlo vypadat okolí průpichu, na konci roku 
už byly známy její výsledky. Všechny soutěžní návrhy si mohou zájemci od 11. ledna prohlédnut  v Pasáži.

Vítězný návrh očima poroty
Porota oceňuje jednoduchost a realizovatelnost navržené urbanistické koncepce, která úspěš-

ně začleňuje tzv. průpich do celkové struktury okolní zástavby a to způsobem, který v rámci 

urbánní morfologie úspěšně eliminuje pro městskou strukturu v současnosti schválené a fi xo-

vané nepřirozené tvarování „průpichu“. Přirozená velikost bloků umožňuje fl exibilitu zástav-

by na jednotlivých parcelách a vhodně navazuje na stávající zástavbu. Uliční propojení mezi 

nově navrženým centrálním prostorem a ulicí Havlíčkovou je přirozeně trasované. Návrh rov-

něž umožňuje úspěšně integrovat stávající industriální architekturu i budoucí rozvoj území po 

předpokládaném výhledovém snížení dopravní kapacity „průpichu“.
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CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE
NYNÍ SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 128 000 KČ

NISCAR Olomouc
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

Uvedená sleva se vztahuje ke stupni výbavy X-Trail Czech Line 2.0 dCi 4x4 X-Tronic. Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně 
k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9–6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129–158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8–5.8 l/100 km, 
kombinované emise CO2 99–134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

NISSAN JUKE
• Automatická klimatizace
• Navigační system
• Multifunkční kůží potažený volant
• Tempovat a omezovač rychlosti
•  Kompletní balíček personalizace 

včetně 18” hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém NissanConnect
•  LED světlomety denního svícení
•  17” hliníková kola
•  Asistent rozjezdu do kopce

NISSAN X-TRAIL
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém NissanConnect
•  Střešní ližiny
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové otevírání 

zavazadlového prostoru

Památník Jana Husa je v Předmostí na jiném místě,
prostranství před tamním hřbitovem je dokončeno

 Nové chodníky, cyklostezka, rekultivace předzahrádek u domů, desítky parkovacích míst a nová dětská hřiště. To je jen stručný výčet 
oprav, které se uskutečnily na největším panelovém sídlišti v Přerově-Předmostí za poslední roky. Loni ke konci roku v rámci 12. etapy 
Regenerace panelového sídliště v Předmostí stavební fi rma rekonstruovala chodníky a opěrné zídky u tamního hřbitova a nové chodníky jsou 
i před zdravotním střediskem. Důstojnější místo má i památník Jana Husa, který donedávna stál poblíž farního kostela Máří Magdalény. 

Dvanáctá etapa regenerace pa-
nelového sídliště v Předmostí 
si vyžádala 5 milionů 650 tisíc 
korun a čtyři miliony z této 
částky pokryly dotace z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. 
Práce, které skončily ke kon-
ci roku, se soustředily hlavně 
na rekultivaci prostředí po-
blíž hřbitova a zelené plochy 
před zdravotním střediskem. 
„Upravili jsme vstup na hřbi-
tov, lidé teď chodí po novém 
kamenném a žulovém schodi-
šti, nové jsou chodníky i pří-
jezdová komunikace k bráně 

hřbitova. Rekonstruovali jsme 
opěrné zídky kamenné i zdě-
né, které navazují na stáva-
jící hřbitovní zeď, a celek tak 
působí kompaktně,“ popsal 
úpravy Jiří Raba z přerovské-
ho magistrátu. U hřbitova je 
i nové kontejnerové stání pro 
zelený odpad.

V prosinci stavební dělníci 
a zahradnická fi rma dokonči-
li úpravu zelené plochy v ulici 
Prostějovská. „Ke zdravot-
nímu středisku vedou nové 
chodníky, přibyla tu zeleň, 
lavičky i osvětlení a do těchto 

míst jsme ještě přestěhovali 
sochu Jana Husa,“ popsal dru-
hou část loňských oprav Jiří 
Raba. O přemístění památní-
ku Jana Husa od sochaře Julia 
Pelikána uvažovali památkáři 
už několik let. „Památník byl 
původně v parčíku v Před-
mostí, později byl přemístěný 
ke kostelu Máří Magdalény 
na velmi nevhodné místo, kde 
byl opravdu hodně zastrče-
ný. Proto jsme rozhodli o jeho 
přemístění,“ vysvětlila Miro-
slava Švástová z památkové 
péče přerovského magistrátu. 

Na jeho místo by se měla pře-
stěhovat socha Jana Nepomuc-
kého, která stojí jen o několik 
desítek metrů dál. „Pískov-
cová skulptura Nepomuckého 
stávala v minulosti u tam-
ního rybníčka. Přestavbou 
Předmostí se později přesu-
nula a ocitla se přímo u vstu-
pu do pohostinství, což je pro 
tuto sochu velmi nedůstojné 
místo,“ vysvětlila Švástová. 
O její přemístění usiluje i řím-
skokatolická církev, která by ji 
ráda viděla na jiném místě než 
u nonstop baru.  (ilo)

PROSTRANSTVÍ PŘED HŘBITOVEM v Předmostí prohlédlo. Nové jsou opěrné 
zídky i přístupové chodníky a dokončena je i parková úprava. Foto: Ingrid Lounová

PAMÁTNÍK JANA HUSA od sochaře Julia Pelikána stál za předmostským kostelem 
Máří Magdalény, ponovu má své místo před zdravotním střediskem.  Foto: Ingrid Lounová
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100 let republiky: František Rasch 
– hrdina, který padl za své ideály

 Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, je pro Českou republiku příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 
či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky v říjnu uplyne přesně 100 let a Přerované si zmíněné jubi-
leum připomenou hned několika akcemi – výstavami, koncerty i vydáním knihy. V tomto čísle přinášíme vzpomínku na Františka Rasche, Přerova-
na, který patřil k vůdcům povstání v boce Kotorské. Právě jemu je věnovaná kniha, kterou napsal historik Jiří Lapáček. Slavnostní křest této knihy 
bude 11. února v Mervartově sále přerovského zámku, v den hrdinné smrti Františka Rasche, a poté začne i  výstava věnovaná jeho osobnosti. 

Jistě již celá řada Přerova-
nů navštívila malebnou boku 
Kotorskou, záliv v Jaderském 
moři, obklopený vápencovým 
pohořím s nejvyšším vrcho-
lem Lovčen. Ve východním 
cípu zátoky se nachází město 
Kotor, vyhlášené mezinárod-
ní památkou UNESCO. Co má 
ale tento přírodní útvar a toto 
město společného s Přerovem? 
Spojuje je historicky význam-
ná postava Františka Rasche. 
Ten se v Přerově narodil 9. pro-
since 1889, ale po šesti letech se 
celá rodina Raschových odstě-
hovala do Opavy. Mladý Fran-
tišek se přihlásil v 16 letech 
k rakousko-uherskému vojen-
skému námořnictvu a s výjim-
kou necelých dvou let v něm 
strávil celý svůj krátký život. 

Boka Kotorská byla po Pule 
nejvýznamnějším rakousko-
-uherským válečným pří-
stavem, kde na začátku roku 
1918 bylo dislokováno 40 lodí 
a na šest tisíc námořníků. Vět-
šina mužstva byla ale již delší 
dobu nečinná, neboť situace 
v Jaderském moři nedovolo-
vala ráznější akci. Dostavily 
se zásobovací potíže, které ale 
netrápily důstojnický sbor, je-
hož členové mnohdy na úkor 
mužstva vyživovali své rodi-
ny, které měly přístup na pa-
luby lodí. Na námořníky půso-
bily zprávy z domova, kam se 
mnozí již velmi dlouhou dobu 
nedostali na dovolenou. Šířily 
se informace o bolševické re-
voluci v Rusku, mírovém vy-
jednávání v Brestu Litevském 
a o obsahu projevu amerického 
prezidenta W. Wilsona, v němž 
formuloval nové zásady vztahů 

mezi zeměmi a principy světo-
vého řádu. Zcela jistě zapraco-
vala i nepřátelská propaganda. 
Dne 1. února v pravé poledne 
vypukla nejprve na křižníku 
Sankt Georg vzpoura, při které 
ozbrojení námořníci interno-
vali důstojnický sbor včetně 
velitele křižníkové fl otily kon-
tradmirála Alexandra Hansu 
v podpalubí. Postupně se při-
dala většina posádek ostatních 
lodí. Námořníci zformulovali 
své požadavky, mezi jinými 
lepší stravování, nárok na do-
volenou, ale také okamžitý mír 
bez anexí.

Před polednem 2. února 
se na palubu křižníku Sankt 

Georg dostal bocman Franti-
šek Rasch, který přišel do boky 
na začátku roku 1918 ve funk-
ci velitele osvětlovací skupiny 
na stanici Gjenovič u Kumboru. 
Prohlásil, že chce přispět k or-
ganizaci povstání a zabránit 
krveprolití. Stal se velitelem 
lodi, členem ústřední námoř-
nické rady a mluvčím, který 
vyjednával s kontradmirálem. 
K likvidaci vzpoury byly ak-
tivovány pozemní síly a z Puly 
vyplula fl otila křižníků, která 
měla zabránit lodím vzbou-
řenců ve vyplutí z boky. Ráno 
3. února již zcela opadlo prvotní 
nadšení, většina námořníků se 
vrátila k plnění svých povin-

ností a pouze na Sankt Georgu 
se rozhodovalo o dalším osudu. 
Při hlasování, zda se má pokra-
čovat, nebo stáhnout červenou 
vlajku jako symbol vzpou-
ry, byla většina pro ukončení 
vzpoury. František Rasch se 
vzdal kotradmirálovi a oka-
mžitě nastalo zatýkání. 

Následoval stanný soud, kte-
rý odsoudil čtyři námořníky, 
včetně Františka Rasche jako 
hlavního organizátora, k tres-
tu smrti. Rozsudek byl vyko-
nán brzy ráno 11. února 1918 
u hřbitovní zdi ve vesnici Škal-
jari nad Kotorem. Nachází se tu 
nyní památník.

  Jiří Lapáček

FRANTIŠEK RASCH krátce před povstáním v uniformě vyššího poddůstojníka.  Foto: Státní okresní archiv v Přerově

František Rasch

Je s podivem, jak málo víme o životě, ideálech a záměrech Františka Rasche. 
Publikace, která se snaží přispět svým dílem k vyplnění této mezery, vyjde 
u příležitosti 100. výročí Raschovy smrti. Obsahuje údaje k Raschovu životo-
pisu, informace o rakousko-uherském válečném námořnictvu, boce Kotorské, 
o průběhu vzpoury a následném soudním procesu, který pokračoval s dalšími 
zatčenými námořníky až do konce války. Publikace s bohatým obrazovým 
doprovodem obsahuje také kapitolu věnovanou tomu, jak téma vzpoury 
zaměstnávalo historiky, spisovatele, dramatiky, ale i fi lmaře. V neposlední řadě 
zaznamenává také, jak byl vnímán František Rasch v Přerově, kde mu byla 
odhalena busta a pojmenováno po něm náměstí.
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INZERCESdílení aut není v Česku hudba 
budoucnosti, funguje i u nás

 Už v devíti českých městech funguje jedinečný projekt Autonapůl, 
což je první český carsharing. Co se vlastně skrývá za tímto 
anglickým výrazem? To se dozvědí zájemci, kteří přijdou 
ve čtvrtek 1. února na besedu do Korvínského domu. 
„Carsharing se někdy doslov-
ně překládá jako sdílení aut.  
Jedná se v podstatě o velmi 
pružnou a chytrou autopůj-
čovnu. Registrovaný uživatel 
si může online přes počítač 
nebo telefon rezervovat vhod-
né auto třeba na hodinu, půl 
dne, ale i na víkend nebo tý-
denní dovolenou,“ vysvětlil 
jeden ze zakladatelů této služ-
by v Česku Michal Šimoník. 

Autonapůl vzniklo v roce 
2003 jako projekt několika přá-
tel, kteří nechtěli vlastnit auto, 
ale čas od času ho potřebovali. 
„Inspirovali jsme se klasickým 
konceptem carsharingu, který 
jsme znali ze zahraničí, a zku-
sili jsme, jestli sdílení auta 
může fungovat i u nás. A zjistili 
jsme, že může. Postupně jsme 
přibírali další přátele a při-
kupovali další auta,“ popsal 
Šimoník. A pro koho je tato 
služba vhodná? Carsharing je 
podle jeho zakladatelů vhodný 

jak pro rodiny a jednotlivce, 
tak i pro živnostníky, menší 
fi rmy, neziskové organizace 
či veřejné instituce. „Služeb 
Autonapůl využívají napří-
klad architektonické kancelá-
ře nebo třeba liberecká ZOO. 
Také díky tomu je carsharing 
chápán jako doplněk k ostat-
ním druhům dopravy a jeden 
z pilířů moderní městské mo-
bility,“ vysvětlil Šimoník.

V Přerově se na téma Auto-
napůl uskuteční 1. února v 17 
hodin v Korvínském domě 
beseda.  „S fungováním druž-
stva zájemce seznámí přímo 
Michal Šimoník. Vysvětlí, jak 
sdílení aut v komunitě města 
funguje, přiveze i sdílené auto, 
takže bude možné si vyzkou-
šet i systém zapůjčení,“ dopl-
nila Jana Kosturová z pořáda-
jící ekoporadny ORNIS. Pro 
vznik družstva je zapotřebí 
10 až 12 zájemců, a to z řad ob-
čanů i fi rem.  (ilo)  

Novinky v autobusové dopravě: přibyly nové spoje,
přijímače pro nevidomé a možnost platby kartou
Od 1. ledna čeká na cestující 
městskou autobusovou dopra-
vou několik novinek. Tou první 
je rozšíření počtu spojů měst-
ské dopravy o dvě nové linky, 
a to o linku č. 107 Přerov au-
tobusová stanice–Předmostí–
Čekyně– Žeravice. Linka bude 
jezdit po všechny dny v týdnu 
a je nově zařazena do městské 
dopravy z důvodu ukončení 
obsluhy uvedených místních 
částí krajskými autobusy. Ve-
dena bude ve stejné trase, ale 
navíc i centrem města tak, aby 
byl v ulici Palackého umožněn 
pohodlnější přestup cestujícím 
na další linky městské dopravy. 
„Víkendový provoz bude posí-
len o linku č. 114 v trase Přerov 
ČSAD–STS–třída Generála Ja-
nouška–Palackého–Svépomoc 
III–Kopaniny, a to ve vybra-
ných časech na základě poža-
davků občanů ze Svépomoci a 
obyvatel z lokality v okolí třídy 
Generála Janouška,“ zmínila 
Margita Považanová z přerov-
ského magistrátu.

Na lince 103 je přidaný spoj 
v době ranní špičky z Újezdce 

do Přerova, protože kapacita 
původního spoje byla pro do-
jíždějící školáky nedostateč-
ná.  Rozsah dalších linek a spo-
jů zůstává stejný jako doposud, 
někde došlo pouze k drobným 
úpravám v časech.

Aktuální jízdní řády jsou 
k dispozici jak na webových 
stránkách dopravce Arriva Mo-
rava, tak na portálu IDOS. „Je 
možné si je zakoupit i v tištěné 
podobě u dopravce na autobu-
sovém nádraží,“ doplnila Jitka 
Kočicová z přerovského magis-
trátu. 

Další novinkou letošního 
roku budou komfortní nízko-
podlažní autobusy. Dopravce 
zajišťuje provoz na linkách au-
tobusové dopravy 22 autobusy. 
„Od letošního roku k tomuto 
účelu pořídili jedenáct nových 
nízkopodlažních autobusů 
IVECO Crossway LE 12 City, 
které plní přísné emisní limity a 
jsou přínosem pro životní pro-
středí,“ vyzdvihl další přednost 
nových autobusů náměstek pri-
mátora Pavel Košutek.  K těm-
to novým autobusům fi rma 

zařadí již známé autobusy na 
zemní plyn, které už v Přerově 
jezdí. Autobusy městské do-
pravy cestující rozpoznají díky 
novému barevnému schématu 
fi rmy Arriva, které je v jasných 
modrých barvách. Výhodou 
nových autobusů je vybavení 
větším počtem bezbariérových 
míst a cestující určitě oce-
ní i velký LCD panel, na němž 

mohou sledovat průběh trasy, 
následující zastávky a čas pří-
jezdu na zastávku. „Ve výbavě 
autobusů nechybí ani přijímač 
pro nevidomé, který usnadní 
cestování zrakově postiženým. 
Všechna vozidla jsou vybave-
na i bankovními terminály, 
které umožňují u řidiče platbu 
jízdného bezkontaktními ban-
kovními kartami včetně odba-
vení cestujících platební kartou 
s nahranou časovou jízdenkou,“ 
dodala Jitka Kočicová.

Od 1. ledna je také změněný 
tarif jízdného pro občany starší 
70 let. Ti si doposud mohli za-
koupit roční kupón v hodnotě 
300 Kč, takzvaný Senior pas, 
a pokud měli trvalé bydliště 
v Přerově, mohli od města žá-
dat dotaci ve výši 150 Kč. Nově 
si mohou všichni občané starší 
70 let, bez ohledu na místo tr-
valého pobytu, zakoupit tuto 
roční jízdenku za částku 100 Kč 
přímo v předprodejní kanceláři 
na autobusovém nádraží, kde 
si mohou vyřídit i průkazku 
k této jízdence, pokud ji dosud 
nemají.  (ilo) 

                   Akce

1  1
na vybraná multifokální sklana vybraná multi

+
ifokální skla

                           Sleva

70%
na vybrané obruby

Kostka štěstí

vyber si až ze 6 výhod
při koupi druhých brýlí

     Akce
Sleva

Havlíčkova 30, Přerov
tel.: 777 912 558, www.vaseoptika.cz

Havlíčkova 30, Přerov
tel.: 777 912 558, www.vaseoptika.cz

Akce platí od 2. 1. 2018 do odvolání. Bližší informace se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseotika.cz/akce

OD 1. LEDNA se v ulicích Přerova 
objeví nové autobusy.  Foto: Ingrid Lounová
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Pocta Josefu Kainarovi: Známe vítěze fotosoutěže 
Foto-básnická soutěž k poctě 
přerovskému rodákovi Jo-
sefu Kainarovi, od jehož na-
rození loni uplynulo sto let, 
už má své vítěze. Rozhodli 
o nich Přerované, kteří dá-

vali hlasy 61 snímkům a bás-
ním na webových stránkách 
města. Do soutěže je přihlásilo 
35 autorů. Nejvíce hlasů získal 
Čestmír Beťák s názvem díla 
Pocta Josefu Kainarovi. Dru-

hé místo patří Jitce Přidalové 
a jejímu Západu slunce a třetí 
místo Renatě Maškové a jejím 
Dvěma srdcím jako symbo-
lu lásky. Ceny v hodnotě pět 
tisíc, tři a dva tisíce korun si 

úspěšní fotografové s poetic-
kou duší převzali 22. prosince 
na vánočním pódiu na náměs-
tí T. G. Masaryka na koncertě 
věnovanému skladbám právě 
Josefa Kainara.  (ilo)

Co se na letní scéně za malou chvíli chystá
se za dalších  sto let už málokdo as dozví

bude tu totiž koncert - pocta Josefu Kainarovi.
Když nad Přerovem slunce zapadá,

je to krása, hned mne napadá
ne každý ji ale vidí

vůbec neví, jak se o zážitky šidí.
Pohled z okna stojí za to,

foťák je pak cennější než zlato.
Fotka krásu uchová,

do duše nám radost dá. 
Kdyby mne pan Kainar znal,

mou ódu na slunce by zhudebnil a vyzpíval.

Renata Mašková
 Dvě srdce jako symbol lásky

Jitka Přidalová
 Óda na zapadající slunce

Čestmír Beťák 
Pocta Josefu Kainarovi

Galerie města Přerova nabídne od Nového 
roku umění a šperky dvou polských výtvarnic
Čtyři desítky obrazů s cestova-
telskou tematikou přiveze první 
lednový týden do Galerie města 
Přerova polská malířka Danuta 
Matysik. Kromě výjevů na téma 
„Obrázky z ulice Lidé a místa“, 
jak zní přesný název výstavy, 
se návštěvníci dočkají i námětů 
s hudební tematikou. K vidění 
budou i originální šperky další 
polské autorky a grafi ky Přero-
vanky Kateřiny Tesařové. Verni-
sáž všech tří výstav se uskuteční 
ve čtvrtek 4. ledna v 17 hodin.

Obrazovou výstavu se za-
čátkem plesové sezony vhodně 
doplní i expozice originálních 
šperků jiné polské umělkyně - 
Agnieszky Kloc, s poetickým 
názvem Kouzelná cesta.

„Danuta Matysik se mnoho let 
 zabývá malbou, ráda zvěčňu-
je vzrušující vzpomínky na své 
četné cesty a zachycuje scény 

charakteristické pro vzdálené 
kultury,“ charakterizovala první 
výstavu letošní sezony vedoucí 
Galerie města Přerova Lada Ga-
lová. Polská umělkyně Matysik 
se věnuje vedle výtvarných obo-
rů také hudbě, proto mimo jiné 
píše a překládá texty pro polský 
čtvrtletník Your Blues.

Výtvarnice, šperkařka a také 
architektka Agnieszka Kloc kro-
mě práce architektky realizuje 
vlastní šperky. Její specialitou 
jsou také výšivky s použitím dal-
ších prvků, jako třeba plstěných 
výřezů nebo korálkových vý-
střihů. Duo polských umělkyň 
doplní v salonku Galerie města 
výstava Metamorfózy. Tentokrát 
je autorkou grafi k a kreseb mladá 
přerovská výtvarnice Kateřina 
Tesařová, která studuje umě-
novědné obory na Masarykově 
univerzitě v Brně.  (ilo)

1. místo 2. místo

3. místo

Dvě srdce jako symbol lásky 
většinou muže a ženy... 

Často z ní po letech zůstane 
jen ten zámeček uzamčený... 

Přerované, kteří rádi fotografují, budou mít příležitost publikovat své zdařilé 
snímky i v příštím roce. Pracovníci přerovského magistrátu už totiž připravují 
kalendáře na rok 2019. „Rozhodli jsme se, že zvolíme téma Přerov z výšky. 
A necháme už na fantazii fotografů, jak ho pojmou. Fotit mohou třeba z balkó-
nu, z okna nebo i z věže zámku,“ řekla Jana Pivodová z oddělení marketingu. 
Snímky v tiskové kvalitě mohou zájemci posílat až do konce května na adresu: 
zdenek.danek@prerov.eu.
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Do Ztrát a nálezů loni 
dokonce zapsali i hada
Peněženky, klíče, mobilní te-
lefony, osobní doklady nebo 
registrační značky – to jsou 
nejčastější nálezy, které se loni 
ocitly v záznamech naleze-
ných věcí ve Ztrátách a nále-
zech na přerovském magistrátě. 
Od začátku roku do konce lis-
topadu úředníci zaregistrovali 
229 nálezů. K těm nejkurióz-
nějším patří nález živého plaza. 
„Dvaceticentimetrového hada
našla paní přímo ve svém přerov-
ském bytě a oznámila to na linku 
158. Hada odchytla přivolaná 
hlídka Policie ČR a po domluvě 
s námi ho předala do Biologické 
stanice v Přerově,“ informovala 
o užovce červené, která je evi-
dována coby nález na magistrátu 
města, Iveta Zapletálková. 

A zatímco o užovku se její 
majitel dodnes nepřihlásil, tak 
o ztracené klíče a peněženky se 
lidé většinou zajímají. „Denně 
nám telefonuje průměrně šest 
až sedm lidí, kteří se zajímají, 
zda se u nás nenacházejí jejich 
ztracené věci. Někteří z nich 
šťastně odcházejí se svými po-
strádanými klíči nebo peněžen-
kou a jsou nálezcům vděčni, jiní 
to berou jako samozřejmost,“ 
informovala Iveta Zapletálková, 
která má Ztráty a nálezy na pře-
rovském magistrátu na starost. 
A kdo nalezené věci nejčastěji 
přináší? „Lidé, kteří je najdou 
v ulicích, v parku nebo kdekoliv 
ve městě, a také strážníci nebo 
policisté a  zaměstnanci Čes-
kých drah,“ upřesnila Zapletál-
ková. Hodně se také rozmohlo 
vhazování nalezených věcí, 
hlavně peněženek s doklady, 
do schránky ztrát a nálezů, kte-
rá je umístěna v průjezdu budo-
vy městské policie a magistrátu 
na náměstí T. G. Masaryka.  (ilo)

V záchranné stanici se loni starali 
o ježky, netopýry i postřelené ptáky

 Do poloviny prosince prošlo záchrannou stanicí při Ornitologické stanici v Přerově 340 zvířat – od našeho nej-
menšího zástupce ptactva králíčka obecného po labuť, od miniaturních netopýrů nejmenších až po srnu. V době 
naší uzávěrky ale nebyl rok ještě u konce a pracovníci záchranné stanice předpokládali ještě další živé přírůstky.

„Z uvedeného počtu 340 zví-
řat se nám jich podařilo více 
než třetinu vrátit zpět do pří-
rody, ať už se jednalo o odcho-
vy mláďat, nebo léčbu různě 
komplikovaných zranění,“ in-
formovala Martina Hrazdirová 
ze záchranné stanice ORNIS 
v Bezručově ulici v Přerově. 

Nejčastějšími pacienty sta-
nice byli naši zvířecí sousedé 
žijící s námi ve městech –  tra-
dičně poštolka obecná, ježek 

východní i západní, kalous 
ušatý a rorýs obecný, a kaž-
doročně se ve stanici objevují 
také různé druhy netopýrů. 

„Každý rok nás čeká ve sta-
nici nějaký výjimečný příběh, 
ten letošní se nesl ve znamení 
motáka pochopa. Na konci léta 
jsme přijali čtyři postřelené 
dravce, kteří přežili střelec-
ké běsnění na poli u Kojetína. 
Tenkrát neznámému pachateli 
padlo za oběť nejméně 26 ptá-

ků,“ podělila se o smutný zá-
žitek lidské krutosti Martina 
Hrazdirová. 

Ze čtyř přeživších ptáků, 
kteří se s komplikovanými 
zraněními dostali na stanici, 
nakonec zůstali dva s nadějí 
na další život na svobodě. „Jed-
noho motáka pochopa se již 
podařilo vyléčit a vypustit, ten 
druhý, po operaci přeražené 
nohy, u nás zatím čeká na jaro,“ 
zakončila Hrazdirová.  (ilo)

PRACOVNÍCI záchranné stanice vypouštějí do přírody zachráněné motáky pochopy, které na stanici vychovali od mláďat. 
O stejné ptáky, tentokrát postřelené, se starali i na konci léta až dosud.  Foto: Marti na Hrazdirová

Houbařská poradna bude letos otevřena jen každé pondělí
V mykologické poradně při Ornitologic-
ké stanici v Přerově loni řešili 1231 dotazů 
houbařů. Když byla sezona v největším roz-
puku, stály v houbařské poradně dokonce 
fronty zájemců o radu. Nejčastěji do po-
radny lidé nosili pečárky a různé druhy 
muchomůrek, holubinek, strmělek, ryzců 
a čirůvek. „Nejvíce dotazů bylo na pečárku 
zápašnou, která je jedovatým druhem. Dal-
ší častou přinesenou houbou byla mucho-
můrka růžová, která je jedlá, muchomůrka 
šedivka, jež je také jedlá, ale není chutná. 
Lidé se přišli poradit i s prudce jedovatou 
muchomůrku tygrovanou,“ uvedl myko-
log Jiří Polčák z ORNIS v Přerově. Houbaři 
do poradny přinesli i vzácné houby – hřib 
bronzový a hřib plavý. V minulosti se stalo, 
že do poradny přišel i muž už s nakrájenou 
muchomůrkou zelenou s tím, že část rodi-
ny už pokrm z této houby požila. „Rodina 
skončila v nemocnici, on jediný to neje-
dl. Naštěstí lékaři podchytili otravu včas 

a požití hub neskončilo pro rodinu fatálně,“ 
vzpomněl případ z poradny Polčák.

Počasí loni houbařům přálo hlavně 
zjara a potom až od poloviny září. Ještě 
v prosinci lidé nosili do poradny žam-
piony a hlívu. „Až do konce roku rost-
ly pozdně podzimní až zimní druhy, 
například čirůvka fi alová, dvoubarvá, 
šťavnatka modřínová, pařezník pozdní, 
penízovka sametonohá a hlíva ústřičná,“ 
zmínil Jiří Polčák. Vůbec poprvé se letos 
našel na Přerovsku velmi vzácný hřib 
Kluzákův a pazoubek šupinkatý. „Oba 
druhy vyrostly v Michalově, bohužel obě 
houby byly do druhého dne zničeny údrž-
bou parku při nesmyslném mechanickém 
shrabování listí, podobně jako při větši-
ně vzácných nálezů v parku,“ posteskl si 
mykolog.

V tomto roce bude houbařská poradna 
otevřena pouze každé pondělí od 8 do 16 
hodin. V ojedinělých případech bude 
možné si telefonicky domluvit schůzku 
v jiném čase.  (ilo)

SKALNÍ HOUBAŘI byli spokojení. Až do konce roku 
rostly zimní houby. Na snímku je hlíva ústřičná 
a penízovka sametonohá.  Foto: Jiří Polčák 
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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 a služeb Pod Valy
Šířava 7 Šrobárova
volební okrsek č. 10 Žerotínovo nám.

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

Oznámení o době a místě konání volby 
prezidenta republiky

Primátor města Přerova oznamuje, že volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku 

je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu.
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Střední škola  tř. 17. listopadu 
gastronomie a služeb 
Šířava 7 
volební okrsek č. 32  
 
Základní škola Příční
Trávník 27 Trávník - lichá čísla
volební okrsek č. 33 U Rybníka
  
Základní škola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník - sudá čísla
 volební okrsek č. 34  
  
Základní škola Budovatelů
Trávník 27 
volební okrsek č. 35  
 
Základní škola Dvořákova - sudá čísla
U Tenisu 4 Dvořákova 1 - 35
volební okrsek č. 36 Vsadsko

Základní škola Dvořákova 37 - 73
U Tenisu 4 
volební okrsek č. 37 
   
Základní škola Koliby
U Tenisu 4 U Tenisu
volební okrsek č. 38 
  
Domov pro seniory Kabelíkova
Kabelíkova 14a Kotasova
volební okrsek č. 39 Markulčekova
  Pavla Nováka
  Purkyňova
  Slaměníkova
  
Mateřská škola tř. Gen. Janouška
Dvořákova 23 Vaňkova

volební okrsek č. 40 Dvořákova 75 
  nemocnice
  chatová oblast
  U Sv. Jakuba

 Základní škola Jana Jiskry z Brandýsa
Želatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek č. 41 Klivarova
  Otakara Jaroše
  Prokopa Holého
  Sokolovská
  Por. Vodičky
  Želatovská 1 - 19
  Želatovská 2 - 22
  Žižkova

Domov pro seniory 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 K Moštěnici

  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestov-
ním průkazem nebo občanským průkazem. Ne-
prokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

  Volič, který se dostavil do volební místnosti s vo-
ličským průkazem, je povinen po prokázání to-
tožnosti a státního občanství tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi.

  Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 
3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

  Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasova-
cích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
pro vložení hlasovacích lístků do úřední obálky, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování ne-
umožní. V tomto prostoru vloží do úřední obál-
ky jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje. 
Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.

  V případě konání II. kola volby prezidenta republiky 
se volby konají v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 27. ledna 8 do 14 hodin. Volič obdrží hla-
sovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.

  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlaso-
vání jsou pokyny předsedy okrskové volební ko-
mise závazné pro všechny přítomné.

V Přerově dne 28. prosince 2017
Mgr. Vladimír Puchalský v. r. 

primátor města
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Změna sídla volebních okrsků

Od říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
došlo ke změnám sídel u volebních okrsků č. 12, 13, 14 a 27.
Volební místnost okrsku číslo 12 (dříve GP a Střední odborná 
škola živnostenská) je v budově Základní školy, Boženy Němco-
vé 16. Volební místnost volebních okrsků číslo 13 a 14 (dříve Ob-
chodní akademie a Jazyková škola) je v budově Základní školy, 
Boženy Němcové 16 a volební místnost číslo 27 (dříve Gymná-
zium Jakuba Škody) je v budově MMPr, Smetanova 7.   

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta repub-
liky ve dnech 12.–13. ledna 2018 a v případě konání druhého 
kola volby ve dnech 26. – 27. ledna 2018 v místě svého trvalého 
pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský 
průkaz ho opravňuje hlasovat v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí, to je na zastupitelském úřadě nebo 
konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního 
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

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

pobytu, do okamžiku uzavření stálého seznamu (do 16 hod. 
dne 10. ledna 2018). Na vyvolávacím zařízení zvolit službu 
„Trvalý pobyt, Změna trvalého pobytu“.  O učiněné žádosti se 
sepíše úřední záznam. 

  nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb 
(do 16 hod. dne 5. ledna 2018) na podatelnu Magistrátu města 
Přerova, Bratrská 34. Podání v listinné podobě musí být opat-
řené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronic-
ké podobě musí být zaslané prostřednictvím datové schránky.  

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

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě 
kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). Magistrát 
města Přerova, ohlašovna pobytu, předá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, to je 28. prosince 2017 osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
do vlastních rukou voliče zašle na adresu uvedenou v žádosti 
(i do zahraničí).  Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz jen pro druhé kolo volby prezidenta  
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat 
také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Podání v lis-
tinné nebo elektronické podobě musí být na magistrát doručeno 
nejpozději v 16 hod. 19. ledna 2018, osobně lze o vydání voličské-
ho průkazu požádat do 16 hod. 24. ledna 2018.

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 volby prezidenta, má 
volič možnost požádat 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 Přerova nejpozději 4 dny 
před začátkem hlasování (to je 8. ledna 2018 do 14 hodin; v pří-
padě druhého kola volby do 14 hodin 22. ledna 2018). Důležité je, 
že pro každé volby se vytvářejí nové zvláštní seznamy voličů.

Při krátkodobém pobytu v příslušném zařízení, nebo když vo-
lič neví, kde se přesně ve dnech volby bude nacházet (například 
předpokládá hospitalizaci), bude asi nejvhodnější, aby si na pří-
slušném obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu vy-
řídil voličský průkaz, na který může hlasovat v jakémkoliv vo-
lebním okrsku na území ČR i v zahraničí.

Hlasování v zahraničí
Volič může v zahraničí hlasovat ve volebních místnostech zříze-
ných v prostorách zastupitelských a konzulárních úřadů České 
republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky (dále jen zastupitelský úřad).

V místě svého trvalého pobytu si však musí vyřídit voličský 
průkaz nebo musí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů ve-
deným příslušným zastupitelským úřadem. O zápis do zvláštní-
ho seznamu voličů na zastupitelském úřadě může požádat volič, 
který má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského 
úřadu. O zápis musí požádat nejméně 40 dnů přede dnem volby.

Voliče, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastu-
pitelském úřadě, příslušný obecní úřad vyškrtne ze stálého se-
znam voličů.

Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (to je 9. ledna 2018), na požádání ji ob-
drží i ve volební místnosti.

V Přerově bude hlasovací lístky voličům doručovat Česká poš-
ta. Hlasovací lístky se doručují na adresu trvalého pobytu voliče 
vhozením do domovní schránky, předáním rodinným přísluš-
níkům apod. Pokud se volič na adrese svého trvalého pobytu 
nezdržuje, nemá domovní schránku, nebudou mu doručeny. 
V případě konání II. kola volby volič hlasovací lístky obdrží až 
v hlasovací místnosti.

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam 
podle místa svého trvalého pobytu patří. Volič po příchodu do vo-
lební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo 

Základní informace o podmínkách hlasování 
při volbě prezidenta republiky

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky 
zveřejněním svého rozhodnutí ve sbírce zákonů. 

Volby se konají 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo se bude konat 26. a 27. ledna 2018.
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cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Ob-
čanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, dopíše okrs-
ková volební komise do výpisu ze stálého 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 kulatým razítkem. Na žádost mu okrs-
ková volební komise vydá i novou sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky. Zde do úřední obálky vloží jeden hlaso-
vací lístek, který nijak neupravuje.
Volič hlasuje tak, že 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 úřed-
ní obálky nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. Pouze 
s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdra-
votní 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 okrsko-
vé 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 hla-

sovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů požádat o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební 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 Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přízemí, 
kancelář č. 13 nebo 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, č. dveří apod.
  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 pře-

depsaném 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
  jestliže do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků, ať už 

ve prospěch různých kandidátů, nebo jednoho kandidáta
  hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
  odevzdá prázdnou úřední obálku

Opravovat se budou hlavně silnice a chodníky
Dokončení ze strany 2

Dvě třetiny z částky pokryje rozpočet 
města a jedna třetina půjde z prostředků 
místní části,“ vysvětlil náměstek Přerova 
Petr Měřínský.

Chodníky se budou rekonstruovat 
v ulici Generála Janouška, tam se inves-
tice odhaduje na 3,8 milionu korun. „Cel-
ková rekonstrukce čeká i chodníky v ulici 
Nová a Martinská v Henčlově. Chodník je 
ve špatném stavu a opravy by byly neeko-
nomické. Rekonstrukce vyjde na tři mi-
liony a jednou třetinou se na částce bude 

podílet i rozpočet místní části,“ nastínil 
Měřínský. 

V Přerově se bude opravovat vozovka 
v ulici Pod Valy. „Oprava silnice začne 
u křižovatky ulic Kozlovská a Šrobárova 
a končí v ulici Pod Valy. Vozovka vykazu-
je značné poruchy a nerovnosti povrchu 
a její stav se vzhledem k velké doprav-
ní zátěži neustále zhoršuje,“ popsal Petr 
Měřínský. Za tuto opravu město zaplatí 
3,9 milionu korun.

Na téměř 15 milionů přijde zateplení 
domu s pečovatelskou službou v ulici Tráv-

ník. Rozšířeny budou i lodžie, nový bude 
přístřešek, přibude zimní zahrada i nové 
oplocení. Na tuto investici má město při-
slíbenou dotaci ve výši 6,5 milionu korun.

V takzvaném zásobníku investičních 
akcí je v letošním roce i nová střecha kina 
Hvězda (4,8 milionu), rekonstrukce roz-
vodů ústředního topení a odpadů v Zá-
kladní škole Trávník (7 milionů) nebo 
protipožární opatření v Městském domě 
za tři miliony korun. O plánovaných cy-
klostezkách budeme informovat v únoro-
vém čísle.  (ilo)

Stavební práce v Dluhonské ulici budou pokračovat do srpna
 Obyvatelé Dluhonské ulice a Na Hrázi se musí vzhledem k pokračujícím pracím společnosti Vodovody 

a kanalizace obrnit trpělivostí. Ve zmíněných ulicích probíhá poměrně složitá výměna kanalizace. 

„Dokončení stavby má sice 
před sebou ještě řadu problé-
mů, domníváme se ale, že nej-
větší omezení a nepříjemnosti 
pomalu doznívají,“ nastínil 
ředitel Vodovodů a kanalizace 
Miroslav Dundálek. Počáteční 
potíže a zdržení vyvolaly si-
tuace, na které se přišlo až po 
odkrytí kanalizace a upřesně-
ní polohy navazujících zaříze-
ní a přípojek odběratelů.  Sta-
vební ruch s těžkou technikou 
vytváří náročné prostředí jak 
pro veřejnost, tak také pro 
stavbaře samotné. „Pokládka 
potrubí otevřeným výkopem 
ustupuje ze stísněné zástavby 
v ulici Ha Hrázi směrem k Vel-
ké Dlážce, kde se během první 

poloviny příštího roku pro-
pojí na sběrač Z,“ informoval 
výrobně technický náměstek 
Jindřich Mrva. V nejužším 
úseku staveniště ještě pokra-
čuje ražba štoly důlní techno-
logií, u níž se předpokládaná 
doba prací prodlouží. „Razicí 
četa totiž musela upustit od 
nepřetržitého provozu, kte-
rý v nočních směnách rušil 
obyvatele domů v okolí těž-
ní jámy. Předpokládáme, že 
ražba a následná pokládka 
potrubí ve štole se protáhne 
do pololetí letošního roku. Sa-
mozřejmě jen pokud se ve što-
le neobjeví neočekávané situ-
ace,“ vysvětlil Mrva. Termín 
dokončení všech stavebních 
prací, včetně úprav povrchů, 
by neměl přesáhnout do pod-
zimních měsíců.  (ilo) 

VÝMĚNA KANALIZACE včetně úpravy povrchů komunikací bude v Dluhonské 
ulici a Na Hrázi dokončena do konce léta.  Foto: Ingrid Lounová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

4. 1. Tučín–Želatovice–Přerov, 10 km, 
autobus 9.20 hod., aut. zastávka 
č. 22, vede Szabóová
6. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 12 km, 
vlak 8.26 hod., vede Válková
11. 1. Ivanovice–Švábenice, 12 km, 
vlak 6.57 hod., vede Pěček
13. 1. Zlín–Kostelec u Zlína–Zlín, 15 km,
vlak 7.25 hod., vede Pospíšilová
18. 1. Drahotuše–Rybáře–Lipník, 14 km,
vlak 8.26 hod., vede Láhnerová
20. 1. Hranice město–Mariánské 
údolí–Hranice, 17 km, vlak 8.26 hod., 
vede Sedláková
25. 1. Osek–Zákřov–Tršice, 14 km, 
vlak 8.26 hod., vede Peprnová
25. 1. Okolo Přerova, 10 km, sraz 
v 8.30 u sokolovny, vede Szabóová
27. 1. Boškov–Uhřínov–Velká–Hra-
nice, 16 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
31. 12. Tršice–bývalá kamenná 
bouda–Velký Újezd, 10 km, bus 8.20 
hod., vede Vaculík
  1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec. Způsob výstupu i trasu si volí 
každý účastník sám. Setkání a výdej 
pamětních listů u památníku Na Žer-
nové v době 10–14 hod.
  3. 1. Bystřice p. H.–Sv. Hostýn a zpět, 
12 km, bus 8.00 hod., vede Punčo-
chářová.
  6. 1. Lipník n. B.–Týn n. B.–Helfštýn 
a zpět, 12 km, vlak 8.26 hod., vede 
Bartošík.   
10. 1. Lipník n. B.–podél Bečvy–Pro-
senice, 10 km, vlak 8.26 hod., vede 
Krejčí.
13. 1. Kojetín–sifon–Lobodice–Tova-
čov, 13 km, vlak 8.38 hod., vede 
Bartošík. 
17. 1. Čekyně–Lhotka–Kokory–
Brodek, 11 km, bus 7.50 hod., vede 
Dittelová.
20. 1. Horní Moštěnice–Beňov–Újez-
dec–Přerov, 12 km, vlak 7.36 hod., 
vede Vaculík.
24. 1. Dolní Nětčice–U Huberta–Gab-
rielka–Týn n.B., 11 km, bus 9.20 hod., 
vede Mužíková.
27. 1. Tršice–Zábeštní Lhota–Lhotka, 
10 km, bus 8.20 hod., vede Vaculík.
31. 1. Vinary–Zábeštní Lhota–Čeky-

ně–Přerov, 12 km, bus 7.55 hod., vede 
Dittelová. 

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, Hvězdicový výstup na Čekyň-
ský kopec, libovolná trasa, KČT TJ 
Spartak Přerov, Květoslav Bartošík, 
setkání u památníku nad Přerovskou 
roklí 10–14 hod
2. 1. Schůze, restaurace Pivovar 
19 hod., program na další měsíc, pro-
mítání z akcí  
6. 1. Zimní výstup na Helfštýn. Hvěz-
dicový výstup na hrad Helfštýn 
do 12 hod., libovolná trasa KČT SK 
Přerov, vede Jarmila Válková, odjezd 
vlak 8.26 hod.
6. 1. Dálková jízda Potštát – Přerov 
(lyžařská turistika). Potštát–Kozlov– 
pramen Odry–Velký Újezd–Sobíš-
ky–Přerov (32 km), vede Jiří Balcárek 
ml., odjezd vlak 6.05 hod.
13.–17. 1. Lyžařský výlet na Jizer-
ky – Kořenov. Jednodenní túry na 
běžkách (10–25 km, dle sněhových 
podmínek), 5 dnů/4 noci, vede Josef 
Vojáček, Karel Ludvík, sraz u Pensio-
nu Karlos v Kořenově v 12.30 hod.
25.–30. 1. Lyžařský přejezd Jizer-
ských hor. Túry polehku v upravených 
stopách, 6 dnů, vede Jiří Balcárek ml., 
Jiří Lukeš, KČT Jablonec nad Nisou, 
odjezd vlak 6.16 hod.

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

Výstavy:
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.
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.
Akce:
9. 1. Vývoj evropského meče od 9. do 
16. století a technologie jejich výroby. 
Přednáška P. Žákovský, v 17 hod. Kor-
vínský dům.
25. 1. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Středověké a raně novověké 
zbraně Přerovska. Odborný výklad 

ve výstavě podá Z. Schenk, v 17 hod. 
přerovský zámek.

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 odehrá-
valo na bitvách i turnajích
a co se skrývá pod pojmem „rytířské 
chování“.
Dlouhodobě nabízené animační pro-
gramy ke stálým expozicím:
Expozice archeologie – „Jak k nám 
lovci mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na 
pravěkého člověka“ (speciálně pro 
střední školy)
Expozice mineralogie – „Dobrodruž-
ná výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský
Veselé příběhy ze staré školy

Od metličky k rákosce – poučně žer-
tovné posezení ve školních škamnech
Pohádkové povídání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro mateřské 
a základní školy) 
Dobrodružné bádání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro střední 
školy)
Objednávky programů na tel. 
581 250 531 – pokladna muzea.

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:
13. 1. Mezinárodní sčítání vodního 
ptactva. Spolu se sčitateli můžete 
vidět zajímavé zimní hosty z ptačí 
říše na Kvasické pískovně, v okolí řek 
Moravy a Rusavy, na Záhlinických 
rybnících a na Hulínské pískovně. 
Sraz na vlakovém nádraží v Tlumačo-

vě v 8.15 hod. Délka trasy 15 km. 
19. 1. Výtvarná dílna – mokré plstění. 
Výtvarná dílna s Veronikou Matlo-
chovou, výroba hedvábné šály 
v kombinaci s ovčí vlnou. Vstupné 
380 Kč, v ceně materiál, pomůcky 
a občerstvení. Přihlášky: kosturova@
prerovmuzeum.cz nebo na 581 219 
910–12. Od 16 hod. v budově ORNIS.  
26. 1. Termín ukončení příjmu výtvar-
ných prací do soutěže pro děti na 
téma  Zahrádka pro všechny 
generace.
27. 1. Spokojená domácnost bez 
odpadu. Beseda ekoporadny s Mag-
dalenou Hronovou o spokojeném 
životě v domácnosti bez odpadů 
a o tom, jak k ní dospět. Výroba 
domácího pracího prášku. Jednotné 
vstupné 200 Kč. Od 13.30 do 
16.30 hodin v budově ORNIS. 
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 
Hrad je v lednu uzavřen.

6. 1. Novoroční výstup na hrad, 
od 8 do 15 hod.

 MĚSTSKÝ DŮM
3. 1. Talk show Křeslo pro hosta aneb 
Jak je znáte, neznáte? Přerovští 
sportovci – sousedské posezení 
se zajímavými lidmi v předsálí MD, 
moderuje Irena Kanovská, v 18 hod., 
vstup zdarma.
5. 1. Maturitní ples GJB a SPGŠ, 
v 19.30 hod.
6. 1. Maturitní ples GJŠ, v 19.30 hod.
7. 1. Nedělní party - tradiční taneční 
odpoledne při dechovce pro seniory, 
v 13.30 hod.
9. 1. Dokud nás milenky nerozdělí 
- úspěšná divadelní novinka amatér-
ského divadla Ventyl Hranice, 
v 19 hod.
10. 1. Mára a Frankie Zhyrnov - kon-
cert oblíbených interpretů TV Šlágr, 
v 18 hod.
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13. 1. Maturitní ples Obchodní akade-
mie, v 19.30 hod.
14. 1. Pohádky z pařezové chaloupky 
Křemílka a Vochomůrky - divadelní 
pohádka pro děti i dospělé, v 15.30 
hod. 
19. 1. Maturitní ples GJŠ, v 19.30 hod.
20. 1. Farní ples – 23. ročník, v 19.30 
hod.
21. 1. Moravská fi lharmonie Olomouc 
hraje ROLLING ROCK – tentokrát to 
nejlepší z rockové muziky posledních 
let, v 19.30 hod. 
24. 1. Talk show Křeslo pro hosta aneb 
Jak je znáte, neznáte? Přerovští lékaři 
–sousedské posezení a povídání si 
se zajímavými lidmi, moderuje Irena 
Kanovská, v 18 hod., vstup zdarma.
25. 1. Commedia fi nita – úsměvné 
povídání s autentickými ukázkami 
světových árií nabízí zajímavý pohled 
na život světoznámé české operní 
pěvkyně Emmy Destinové. Hrají: 
Karel Soukup, Kateřina Macháčková, 
Valerie Zawadská, Lucie Kožinová, 
Anna Kulovaná, v 19.30 hod. 
26. 1. Maturitní ples GJB a SPgŠ, 
v 19.30 hod.
27. 1. Maturitní ples SZŠ Hranice, 
v 19.30 hod.
28. 1. Karneval s Pavlem Novákem, 
v 15 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
4. 1. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 17 hod.

11. 1. Ne bitcoin!!! Blockchain je 
ekonomická revoluce – přednáš-
ka Michaely Procházkové, Davida 
Kostroně a Petra Škrabaly, učebna 
MěK v Přerově, od 17 hod.
15. 1. – 12. 2. Ovládání PC s Windows 10
pro mírně pokročilé – PC kurz pro 
pokročilejší uživatele, učebna MěK 
v Přerově, každé pondělí od 9 do 11 hod.
18. 1. Rok 2018 z pohledu numerologie 
– přednáška Dagmar Halotové, učeb-
na MěK v Přerově, od 17 hod.
23. 1. Slavnostní ukončení zimního 
semestru VU3V (jen pro studenty 
a jejich blízké), Mervartova síň Muzea 
Komenského v Přerově, od 15 hod.
24. 1. Mallorca – cestopisná beseda 
s Jaromírem Novákem, sál Minis-
terstva zemědělství ČR v Přerově, 
Wurmova 2, od 17.00 hod.
29. 1. Kulturní akademie knihovny 
na téma Objevy a vynálezy českých 
vědců, učebna MěK v Přerově,
Žerotínovo nám. 36, od 13 hod.
30. 1. Virtuální univerzita třetího věku 
– videopřednáška na téma Myslivost 
(jen pro přihlášené), učebna MěK 
v Přerově, od 10 do 12 a od 13 do 15 hod.
30. 1. Beseda a autorské čtení se 
spisovatelkou Lenkou Chalupovou, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod.

Akce pro děti:
2. 1. Tvořivá dílna – dárek pro štěstí, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 
14 hod.
5., 12., 19., 26. 1.  X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
5., 12., 19., 26. 1.  Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.

Akce v místních částech:
4., 11., 18., 25. 1.  Herní klub – deskové 
hry, Kozlovice, od 16 hod.

11. 1. Tvořivá dílna – sněhulajda, 
Čekyně, od 16 hod.
13. 1. Tvořivá dílna – krmítko pro 
ptáčky, Dluhonice, od 17 hod.
15. a 18. 1. Tvořivá dílna – vyškrabá-
vané obrázky, Lověšice, 16 hod.
16. 1. Tvořivá dílna – karnevalové 
masky, Vinary, od 17 hod.
23. 1. Tvořivá dílna – sovičky z papíru, 
Újezdec, od 16.30 hod.
23. 1. Tvořivá dílna – domečky ze 
dřeva, Žeravice, od 16.30 hod.
25. 1. Herní klub – deskové hry, Hen-
člov, od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17A

Pondělí
8. 1. Zpívejme si koledy – společné 
zpívání a povídání o Vánocích s dětmi 
z MŠ, v 10.15 hod
15. 1. Kdo na nás útočí? Chřipka, viró-
za? – Olga Župková, v 10.15 hod
15. 1. Cvičení paměti, v 11.15 hod
22. 1. Jak se dělá fi lm o zvěři a přírodě: 
Sovy – Zdeněk Kouřil, v 10.15 hod.
29. 1. Rukodělná činnost: výroba sví-
ček, v 10.15 hod.

Úterý
9. 1. Vycházka s trekingovými holemi: 
Olomoucké betlémy – odjezd vlakem 
v 10.16 hod. Sraz na vlakovém nádraží 
10.10 hod. 
16. 1. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je 10 osob, 
je nutné se přihlásit u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521.

Středa 
10. 1. Kavárna pro seniory: Island – 
Ludmila Tomaníková, v 16 hod. 

Zdravotní cvičení s lektorem

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

vždy v po 9–13 hod.
PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 13 do 14.30 hod. Kurz začíná v pon-
dělí 5. 2. Cena kurzu je 450 Kč. 
PC kurz pro pokročilé – kurz se sklá-
dá z pěti lekcí, vždy v pondělí od 14.45 
do 16.15 hod. Kurz začíná v pondělí 
5. 2. Cena kurzu je 400 Kč. 
Kurzy probíhají v Centru SONUS, 
zájemci se mohou přihlásit u M. Krej-
čířové, tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
1.–3. 1. Novoroční šachový turnaj, 
klub Dlažka, Palackého 1, 
24. 1. Jiří Černý – poslechová diskoté-
ka aneb co mám nejraději,  klub Teplo, 
v 18 hod.
26.–28. 1. Víkend stolních her pro 
mládež 15–19 let – klub Dlažka, 
Palackého 1, Přerov  
27. 1. Countrybál se Šediváky, 
v 19 hod.

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

7. 1. Sněhurka a sedm trpaslíků
14., 21., 28. 1. Kocour v botách
Představení začínají vždy 
ve 14 a v 16 hod.

KERAMIKA ÚJEZDEC
4. 1. Vyrábíme z keramiky zvířátko
11. 1. Vyrábíme z keramiky tužkovník
18. 1. Vyrábíme z keramiky sluníčko
25. 1. Glazování
Začátek akcí je od 15.30 hod.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – leden 2018                                     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; 18 – 21

6.15 – 7.30; 9 –12
15,30 – 18 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 10–20 10–20 11–20 10–12.30, 13,30–20 společná 10–20

Neděle 10 – 18 10 – 18 aqua aerobic* 16–16,45 společná 10–18

VÝJIMKY (jak se plave v uvedené dny)

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

1. 1. zavřeno

2. 1. 10–20 10–20 15–21 ženy 14–21

6. 1. 10–18 10–18 11–12 10–18 společná 10–20

13. 1. 10–19 10–19 11–12 10–19 společná 10–20

20. 1. 10–20 10–20 11–12, 16–18 10–20 společná 10–20

21. 1. 10–18 10–18 12–14 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
2. 1.  v 17.30 hod. VRAŽDA V ORIENT 
EXPRESU 2D, titulky
2. 1.  ve 20 hod. ZTRACEN V DŽUNGLI 
2D, titulky
3. 1.  v 18 hod. MATISSE ROK SE SVĚTO-
VÝMI MALÍŘI 2D, dokument, titulky
3. 1.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ 2D, titulky 
4. 1.  v 10 hod. MILADA 2D, Biosenior
4. 1.  v 18 hod. ČERTOVINY 2D
4. 1.  ve 20 hod. KOLO ZÁZRAKŮ 2D, 
titulky
5. 1.  v 17.30 hod. VELKÁ HRA 2D, titulky, 
od 15 let
5. 1.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ 2D, titulky, od 15 let
6. 1.  v 17.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 3D, dabing
6. 1.  ve 20 hod. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 
2D, titulky
7. 1.  v 15 hod. EARTH: DEN NA ZÁZRAČ-
NÉ PLANETĚ 2D, Biosenior, dabing
7. 1.  v 17.30 hod. POLIBEK OD BEATRICE 
2D, titulky
7. 1.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ 3D, dabing
8. 1.  v 17.30 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ 2D, titulky, od 15 let
8. 1.  ve 20 hod. ŠPINDL 2D
9. 1.  v 17.30 hod. VRAŽDA V ORIENT 
EXPRESU 2D, titulky
9. 1.  ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS - nová 
černobílá verze 2D
10. 1.  v 18 hod. BORG/MCENROE 2D, Art-
kino, titulky

10. 1.  ve 20 hod. ODNIKUD 2D, Artkino, 
titulky, od 15 let
11. 1.  v 10 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D, 
Biosenior
11. 1.  v 17.30 hod. ZMENŠOVÁNÍ 2D, titulky
11. 1.  ve 20 hod. MOTORHEAD - CLEAN 
YOUR CLOCK 2D, original
12. 1.  v 17.30 hod. KVARTETO 2D
12. 1.  ve 20 hod. NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
2D, titulky
13. 1.  v 17.30 hod. ZMENŠOVÁNÍ 2D, titul-
ky
13. 1.  ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, 
od 15 let
14. 1.  v 17.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 2D, dabing
14. 1.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ 2D, dabing 
15. 1.  v 18 hod. ČERTOVINY 2D
15. 1.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ  2D, titulky, od 15 let 
16. 1.  v 17.30 hod. MATKY NA TAHU 
O VÁNOCÍCH 2D, titulky
16. 1.  ve 20 hod. HRÁČI SE SMRTÍ 2D, 
titulky
17. 1.  v 17.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 2D
17. 1.  ve 20 hod. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 
2D, titulky
18. 1.  v 10 hod. ZAHRADNICTVÍ: DEZER-
TÉR 2D, Biosenior
18. 1.  v 17.30 hod. COCO 3D, dabing
18. 1.  ve 20 hod.  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D
19. 1.  v 17.30 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 

ZOUFALÉ VĚCI 2D
19. 1.  ve 20 hod. CIZINEC VE VLAKU 2D, 
titulky, od 15 let
20. 1.  v 17.30 hod. TŘI BILLBOARDY KOU-
SEK ZA EBBINGEM 2D, titulky, od 15 let
20. 1.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ 2D, dabing
21. 1.  v 17.30 hod. MATKY NA TAHU 
O VÁNOCÍCH 2D, titulky
21. 1.  ve 20 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D
22. 1.  v 17.30 hod. ZMENŠOVÁNÍ 2D, titulky
22. 1.  v 20 hod. CIZINEC VE VLAKU 2D, 
titulky, od 15 let
23. 1.  v 17.30 hod. ZTRACEN V DŽUNGLI 
2D, titulky
23. 1.  ve 20 hod. ŠPINDL 2D
24. 1.  v 18 hod. OUT 2D, Artkino, titulky, 
od 15 let
24. 1.  ve 20 hod. CIZINEC VE VLAKU 2D, 
titulky, od 15 let
25. 1.  v 10 hod. ZAHRADNICTVÍ: NÁPAD-
NÍK 2D, Biosenior
25. 1.  v 17.30 hod. LABYRINT: VRAŽEDNÁ 
LÉČBA 2D, titulky, od 15 let
25. 1.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ 3D, titulky
26. 1.  v 17.30 hod. DUKÁTOVÁ SKÁLA 2D
26. 1.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ 2D, titulky, od 15 let
27. 1.  v 17.30 hod. LABYRINT: VRAŽEDNÁ 
léčba 3D, titulky, od 15 let
27. 1.  ve 20 hod. VŠECHNY PRACHY 
SVĚTA 2D, titulky, od 15 let
28. 1.  v 15 hod. ČÁRA 2D, Biosenior, titul-

ky, od 15 let
28. 1.  v 17 hod. PO STRNIŠTI BOS - nová 
černobílá verze 2D
28. 1.  ve 20 hod. ZTRACEN V DŽUNGLI 
2D, titulky
29. 1.  v 17.30 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D, česky
29. 1.  ve 20 hod. NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
2D, titulky 
30. 1.  v 17.30 hod. VŠECHNY PRACHY 
SVĚTA 2D, titulky, od 15 let
30. 1.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ  2D, titulky, od 15 let
31. 1.  v 18 hod. S LÁSKOU VINCENT 2D, 
Artkino, titulky
31. 1.  ve 20 hod. PAULA 2D, Artkino, titul-
ky, od 15 let

BIJÁSEK
6. 1.  v 10 hod. PŘÁNÍ K MÁNÍ 2D
7. 1.  v 10 hod. ČERTOVINY 2D
13. 1.  v 10 hod. PŘÁNÍ K MÁNÍ 2D
14. 1.  v 15.30 hod. FERDINAND 2D, 
dabing 
20. 1.  v 10 hod. HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM 2D
21. 1.  v 15.30 hod. COCO + LEDOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ: VÁNOCE S OLAFEM 2D, dabing
27. 1.  v 10 hod. ČERTOVINY 2D

BABY BIO
9. 1.  v 10 hod. KVARTETO 2D
23. 1.  v 10 hod. MATKY NA TAHU 
O VÁNOCÍCH 2D, titulky
28. 1.  v 10 hod. DUKÁTOVÁ SKÁLA 2D

Na Trafačce jsou od ledna k vidění ori-
ginální šperky a závěsné vitráže z dílny 
Martiny Matochové z Valašského Mezi-
říčí. Autorka tvoří vitráže tiff any tech-
nikou, kdy používá barevné skleněné 
střepy, které spojuje měděnou páskou 
a cínem. Dříve se při výrobě vitráží pra-
covalo i s olovem, to autorka už několik 
let nepoužívá. Základem šperků je 
měděný pocínovaný drátek, do něhož 
výtvarnice zasazuje minerální kameny – tyrkenity, křišťály,  acháty nebo skle-
něné barevné nugety. Šperky poté patinuje, leští a ošetřuje antioxidanty. 

Vernisáží tří výtvarnic začne ve čtvr-
tek 4. ledna výstavní rok v Galerii 
města Přerova. Obrazy s cestovatel-
skou tematikou s názvem „Obrázky 
z ulice. Lidé a místa“ představí polská 
malířka Danuta Matysik. Originální 
šperky přiveze ze své umělecké dílny 
další polská autorka Agnieszka Kloc, 
její výstava nese název Kouzelná 
cesta. Poslední z trojice je mladá pře-
rovská výtvarnice Kateřina Tesařová 
a její výstava s názvem Metamorfózy nabídne grafi ky a kresby. Vernisáž začíná 
v 17 hodin.

Nový rok začíná v Pasáži zajímavou putovní 
výstavou: Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce 
selského stavu, jež je ve výstavní síni k vidění 
od 8. ledna do 7. února. Výstava ukazuje, jaký 
je vztah Čechů k půdě a jak je dodnes neblaze 
poznamenán násilím v době kolektivizace. Výsta-
vu připravil Ústav pro studium totalitních režimů 
ve spolupráci s dalšími institucemi.
Od čtvrtka 11. ledna je také v Pasáži k vidění 
výstava návrhů urbanistického řešení území 
kolem průpichu ze soutěže vyhlášené městem. 

Výstava v galerii Eso zavede návštěvníky 
prostřednictvím obrazů do přírody Valašska 
a Hostýnských vrchů. Krajinář Štěpán Krhut, 
jehož obrazy jsou v Esu k vidění, je totiž rodá-
kem z Čeladné a malování se věnuje od roku 
1973. Ve své tvorbě je ovlivňován krajinou, 
ve které žije. Jeho dílo vzniká přímo v plenéru 
nebo podle autorových skic, maluje také zátiší 
a květiny. Další autorkou v galerii Eso je Libuše 
Matulová. Malířka žije a tvoří na Holešovsku 
a maluje převážně olejomalby - krajinu Hos-
týnských vrchů a také květinová zátiší. Největší inspiraci nalézá v přírodě 
a v jejích náladách a proměnách a v nekonečné hře světel a stínů.


