
PŘEROVSKÉ  LISTYPŘEROVSKÉ  LISTY
číslo 5/2019   l   ročník XVIII.   l   www.prerov.eu

Obnova kůrovcem 
napadeného lesa na 
Svrčově bude stát miliony
strana 2

Víte, jak stárnout 
bezpečně? Akce  
pro seniory
strana 6

Noc kostelů: 
v Přerově se otevře 
osm svatostánků
strana 9

Den sousedů slaví dvacet let, v Přerově se lidé setkají na ulici popáté
 � Zatímco v jiné dny Wilsonovou ulicí lidé prosviští ve spěchu, poslední květnovou sobotu to bude 

jinak. Prostor před bývalým Baťou se promění v místo, kde se lidé rádi zastaví – vypijí si kávu nebo čaj, 
ochutnají bábovku a zaposlouchají se do příjemné muziky. A ještě si mohou vybrat z knihovny přímo 
na ulici knížku, která je zaujme. Právě v sobotu 25. května se v Přerově koná už popáté Den sousedů. 

Křesla a židle na ulici, květiná-
če s kytkami, police s knížka-
mi – trochu jako doma v obý-
váku to vypadá na jeden jediný 
den v centru Přerova. „Chtěli 
jsme, aby město ožilo, aby se 
na ulici setkávali lidé, aby měli 

důvod se sejít a popovídat si, 
nebo jen tak poslouchat mu-
ziku. V prvních ročnících nás 
přišli podpořit naši rodinní 
příslušníci a známí, a v po-
sledních letech se zapojují 
i lidé, které jsme dříve nezna-

li, a to nás velmi těší,“ popsa-
la neformální atmosféru Dne 
sousedů jedna z organizátorek 
setkání Zuzana Štolcová ze 
spolku Ne. jde to. Někteří lidé 
přinesou i koláče nebo štrú-
dl, jiní přijdou s taškou knih, 

které nabídnou ostatním. Na 
Dni sousedů nechybí ani foto-
koutek, kde se mohou nechat 
Přerované zvěčnit. Akce za-
číná v 9 a končí ve 13  hodin. 
O příjemnou atmosféru se po 
celé sobotní dopoledne starají 
muzikanti z kapely D.U.B.mu-
sic. Podobná setkání probíhají 
po celém Česku, organizátoři 
se inspirovali Paříží, kde Den 
sousedů uspořádali poprvé 
před dvaceti lety.  (ilo)  

Začínají promenádní koncerty

Prvním hudebním vystoupe-
ním v kvetoucím parku bude 
koncert ke Dni matek, který 
připadá na druhou májovou 
neděli – 12. května. Pro-
stor před hudebním altánem 
v 15 hodin rozezvučí Decho-
vý orchestr Haná Základ-
ní umělecké školy Bedřicha 
Kozánka v Přerově, který má 
v plném obsazení až padesát 
členů. Úspěšná přerovská ka-

pela má ve svém repertoáru 
nejen klasiské české a morav-
ské dechovky, ale i swingové 
a jazzové skladby včetně fil-
mové a muzikálové hudby. 
O týden později Přerovanům 
zahraje kultovní přerovská 
kapela Synkopa, která letos 
oslavila 55 let od svého za-
ložení. „Až do konce léta se 
každý měsíc v parku odehra-
jí dva promenádní koncerty. 

Všechny kapely jsou domácí, 
jen v jednom případě zazpí-
vá mimopřerovská zpěvačka 
Hana Lounová ze Schovanek. 
Žánry se budou střídat, tak 
doufáme, že si každý najde 
ten svůj oblíbený,“ zmínil 
ředitel Kulturních a infor-
mačních služeb města Přero-
va Jaroslav Macíček. Všech-
ny koncerty začínají shodně 
úderem 15. hodiny. (ilo) 

PROMENÁDNÍ KONCERTY v Michalově začaly už v době první republiky, kdy se lidé slavnostně ustrojili a šli korzovat par-
kem. Dnes jsou časy jiné, přesto se najdou Přerované, kteří se k noblesní tradici rádi vracejí.  Foto: Ingrid Lounová

Jdeme volit zástupce 
do Evropského 
parlamentu
Koncem května nás čekají 
volby do Evropského parla-
mentu. Volební místnosti se 
otevřou v pátek 24. května 
ve 14 hodin a uzavřou se ve 
22 hodin. V sobotu můžeme 
volit české zástupce do Ev-
ropského parlamentu od 8 do 
14 hodin. Seznam volebních 
okrsků i s návodem, jak vy-
plnit volební lístek, aby byl 
hlas platný, najdete na strán-
ce 10 až 13.  (ilo) 

Míle pro mámu  
zve rodiče s dětmi
Druhý květnový víkend pat-
ří v Michalově už osmým ro-
kem oslavě Dne matek. Letos 
Míle pro mámu, kterou pořádá 
Duha Klub Rodinka, připad-
ne na sobotu 11. května. Malí 
caparti si tak spolu s mamin-
kami, tatínky i prarodiči užijí 
odpoledne plné zábavy.

Start i cíl je u bistra U Krá-
líčka v Michalově. „Zážitko-
vá trasa vede parkem a děti 
v průběhu odpoledne plní 
nejrůznější úkoly, hry a užijí 
si spolu s rodiči i dobré zába-
vy. Za splněné úkoly je v cíli 
čeká odměna,“ nastínila hlav-
ní organizátorka akce Ivana 
Čagánková z Klubu Rodinka. 
Míle pro mámu startuje ve 
14  hodin a zábavné odpoledne 
končí v 18 hodin. (ilo) 
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Pohotovost k výdeji léků drží 
ve středu 8. května Lékárna Benu 
v ulici Na Odpoledni 19. Otevřena 
bude od 9  do 13 hodin.

Rozpočet Přerova se loni přehoupl přes miliardu
Hospodaření města Přero-
va loni skončilo téměř 50mi-
lionovým přebytkem. Rozpo-
čet města na rok 2018 původně 
počítal s příjmy 842 milionů 
a výdaji 815 milionů korun.  
Příjmy města se ale díky růs-
tu daňových příjmů navýšily.

 Příjmy upraveného rozpoč-
tu Přerova pro rok 2018 byly 
nastaveny na 1, 016 miliardy 
korun, ale dosáhly 1,108 mi-
liardy korun. „Město vybra-

lo na daních 76,3 milionu ko-
run, což bylo více, než bylo 
v upraveném rozpočtu,“ uve-
dl na tiskové konferenci pri-
mátor Přerova Petr Měřín-
ský. Naopak příjmy z hazardu 
klesly oproti minulému roku 
o 5,4 milionu korun a činily 
30,2 milionu korun.

„Výdaje Přerova tak loni do-
sáhly na částku 1,059 miliar-
dy korun, takže hospodaře-
ní města skončilo s přebytkem 

49 milionů korun. Závěrečný 
účet i výroční zprávu včetně 
účetní uzávěrky města bude 30. 
dubna schvalovat zastupitel-
stvo,“ informovala náměstky-
ně primátora Hana Mazochová.

Letos město hospoda-
ří s rozpočtem – ve výši pří-
jmové části 917,9 milionu ko-
run a výdajové 891,1 milionu, 
přičemž financování splátek 
úvěru a půjček činí 26,7 mili-
onu korun. (ilo) 

V polesí Svrčova ale stále zů-
stávají dřeviny napadené 
kůrovcem, které bude tře-
ba pokácet. „Odhadujeme, 
že budeme muset vytěžit asi 
sedm tisíc kubíků dřeva.  Je 
ale možné, že přijde další vítr 
a v odkrytém porostu popadají 
další stromy,“ popsal situa-
ci v polesí Svrčov náměstek 
přerovského primátora Mi-
chal Zácha. Technické služby 
města Přerova, které svrčov-
ské polesí spravují, nemají 
techniku na vytěžování dře-
va, takže si ji musí objednávat 
u subdodavatelů. O vytěžené 
dřevo není kvůli celorepubli-
kovému nadbytku příliš velký 
zájem. Jestliže se před rokem 
prodával kubík dřeva za 600 
až 800 korun, tak letos šla jeho 
cena prudce dolů a prodává 
se kolem 200 až 300 korun za 
kubík.  Poničené těžkou tech-
nikou jsou i tamní lesní cesty. 
„Jejich opravy odhadujeme na 
desítky milionů korun, mož-
ná i v řádech stovek milionů. 
Jen rekonstrukce Hraběnčiny 
cesty – což je páteřní komu-
nikace vedoucí polesím, je 

zkalkulována na 13,5 milionu 
korun,“ vyčíslil Zácha.

Letošní investice z rozpočtu 
města poslouží k pěstebním 
pracím a k zalesnění. „Peníze 
budou použity na údržbu stá-
vajících výsadeb, na obžínání 

kolem stromečků, nátěry proti 
okusům a oplocení zalesně-
ných školek, ale také k náku-
pu nových sazenic pro pod-
zimní výsadbu,“ uvedla Sva-
tava Doupalová z přerovského 
magistrátu. Z nových stromů 

se v polesí vysazují převážně 
listnaté druhy – duby, buky, 
lípy a javory a z jehlična-
nů hlavně jedle. Na podzim 
ve svrčovském polesí přibu-
de dalších 150 tisíc mladých 
stromků.  (ilo) 

Obnova napadeného lesa na Svrčově bude stát miliony

NA NĚKTERÝCH MÍSTECH ve svrčovském polesí jsou už v zemi sazenice listnatých dřevin.  Foto: Ingrid Lounová

 � Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani polesí na Svrčově, které je v majetku města. Jedná se o území o rozloze necelých 600 hektarů 
lesa, které se nachází asi deset kilometrů severně od Přerova mezi obcí Lazníky a Výkleky. Na místo vykácených stromů už letos 
pracovníci polesí vysadili 230 tisíc sazenic nových převážně listnatých stromků. Další dřeviny se budou vysazovat na podzim, radní  
už na jejich nákup a pěstební přípravu vyčlenili 3,7 milionu korun z rozpočtu města.

Průjezdnost městem budou moci řidiči sledovat on-line
Kamery nainstalované v šesti přerovských loka-
litách zpřehlední řidičům aktuální dopravní si-
tuaci. Než usednou do svých aut, budou se moci 
na webových stránkách města podívat, kde jsou 
vozovky „zasekané“ a kde průjezdné. A podle 
toho také volit trasu jízdy. Jedná se o on-line  pře-
nos, kdy jsou snímky pořizované zhruba po pěti 
vteřinách. Za kamery zaplatí přerovská radnice 
330 tisíc korun, dalších 250 tisíc bude stát pětile-
tý provoz a servis spojený s údržbou.

„V ulici 9. května bude kamerový bod sle-
dovat prostor křižovatky U Hřbitova - Bří 
Hovůrkových. V Denisově ulici bude moni-
torován provoz před autobusovým nádražím. 

Na Velké Dlážce budou dvě kamery, a to v kři-
žovatce  u základní školy a u prodejny Lidl. 
V Komenského ulici budou rovněž dvě kame-
ry – jedna u gymnázia a druhá u křižovatky 
Kojetínská - Velké Novosady,“ řekl radní pro 
dopravu Tomáš Navrátil. Připomněl, že toto 
všechno jsou místa, která bývají dopravně 
nejvíce problematická.

Zájemci budou moci výstupy z kamer sledovat 
na www.prerov.eu – v sekci doprava. Smlou-
va se společností Movibio, která službu zajiš-
ťuje, byla podepsána začátkem dubna, systém 
by měl být funkční měsíc od podpisu smlouvy, 
nejpozději 14.  května.  (lech)

Opravy a uzavírky
Dopravní omezení se týká 
ulice Optiky a třídy Generá-
la Janouška, kde probíhá do 
17. května oprava kanalizace. 
Za druhým omezením sto-
jí rekonstrukce parovodu na 
horkovod v okolí ulic Tržní, 
Velké Novosady, Fügnerova 
a Mervartova – ta potrvá do 
12. května. Na řidiče nečekají 
uzavírky, ale dočasný zákaz 
zastavení vozidel. 
„Kvůli opravám nebudou moci 
motoristé parkovat v ulici Op-
tiky – od křižovatky s třídou 
Generála Janouška až po ulicí 
Vaňkova. Po dobu uzavírky 
budou moci parkovat v areálu 
Domova pro seniory,“ infor-
moval radní pro dopravu To-
máš Navrátil. Na čtyři měsíce 
je kvůli rozšíření komunikace 
uzavřena silnice v Polní ulici. 
Rekonstrukce kanalizačního 
sběrače uzavřela na tři měsíce 
i krajské silnice v ulicích Bra-
bansko a Za Mlýnem.  (red) 
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KDY JSTE BYLI 
NAPOSLEDY 
V KINĚ A NA 
JAKÉM FILMU?

Adam Henčl, Přerov
C h o d í -
vám do ki-
na Hvězda 
a naposledy 
jsem byl asi 
před rokem 
na filmu Só-
lo: Star Wars 
Story.

Adéla Strmisková, Hranice
Jezdím do 
kina do Olo-
mouce, do 
P ř e r o v a 
a nejvíc cho-
dím do letní-
ho kina u nás 
v Hranicích. 
N a p o s l e d y 

jsem byla na Sci-fi Avengers: 
Infinity War.
Petra Mackovíková, Tučín

Do kina cho-
díme, nej-
č a s t ě -
ji jezdíme do 
m u l t i p l e x u 
do Olomou-
ce, do Pře-
rova chodí-
me do kina 

minimálně. Na film, který jsem 
viděla naposledy, si už ani ne-
vzpomínám. 
Miroslav Gábor, Přerov

V kině jsem 
byl hodně 
dávno, tak 
asi před pat-
nácti lety na 
P i r á t e c h 
z Karibiku. 
S dětmi ob-

čas zajdeme o prázdninách 
na promítání filmu na náměs-
tí v Přerově. 
Lenka Vyňuchalová, Přerov

Do kina cho-
díme čas-
to, hlavně na 
české filmy, 
n a p o s l e d y 
to by Ženy 
v běhu.

Text a foto: Ingrid Lounová

Do kina Hvězda míří rok od roku více lidí
 � Dobré filmy lákají do kin. Jen za první čtvrtletí letošního roku přišlo do kina Hvězda 21 tisíc diváků, 

přitom v minulém roce to bylo 11 tisíc návštěvníků. Mezi nejúspěšnější snímky, které plní kina, patří 
oskarové filmy - filmový muzikál Bohemian Rhapsody a Zrodila se hvězda. Velký úspěch slaví český 
snímek Ženy v běhu, který se diváckou návštěvností vyrovná Bohemian Rhapsody.

„Konec loňského roku si di-
vácky podmanil film Bohe-
mian Rhapsody, lidé na tento 
film chodí stále, návštěvnost 
představení neklesne pod sto 
diváků. Teď ale vede žebříček 
úspěšnosti český film Ženy 
v běhu. Míváme pravidelně 
vyprodáno,“ uvedla vedoucí 
kina Hvězda Svatava Měrko-
vá. Vstupenky na představe-
ní si mohou zájemci kupovat 
v předprodeji – denně od 10 
do 13 hodin, půlhodinu před 
představením nebo on-line 
pohodlně z domova. „Od dub-
na zavádíme nový systém re-
zervace. Zájemci si musí vstu-
penky vyzvednout nejpozději 
24 hodin před promítáním, 
nebo si je mohou zakoupit on-
-line,“ sdělila Měrková. Běž-
ně se totiž stávalo, že někteří 
lidé své rezervace nevyužili 
a opravdoví zájemci se do kina 
nedostali. 

I když je návštěvnost kina 
rok od roku vyšší, loni přišlo 
do Hvězdy na filmy téměř 45 
tisíc diváků, zatímco v roce 
2017 to bylo 36 400 lidí. Sa-
mozřejmě, že některé filmy 
nejsou tak úspěšné a nepatří 
ke kasovním trhákům. „To se 
často stává u art filmů, které 
promítáme ve středu. Dokon-
ce jsme už hráli jen pro jedi-
ného diváka,“ dodala vedoucí 

kina. Před dvěma lety v pře-
rovském kině zavedli novinku 
Baby bio, což znamená, že do 
kina přijdou maminky se svý-
mi kojenci v kočárku. „V kině 
míváme tak deset až sedmnáct 
maminek s kočárky. Některé 
z nich nám důvěřují a nechá-
vají kočárky i s miminky ve 
foyer kina a my je pohlídáme. 
Samozřejmě, že občas malé 
děti pláčou, proto jsou před-
stavení určena výhradně ma-
minkám s dětmi, i když na ně 
chodí i diváci bez ratolestí,“ 
vysvětlila Měrková. Byly to-
tiž i případy, kdy do kina na 
Baby bio přišli i dříve naro-
zení a pláč kojenců je rušil při 
sledování filmu. „Museli jsme 
jim vysvětlovat, že pro dříve 
narozené jsou určena čtvrteč-
ní dopolední představení Bio 
senior, kdy hrajeme za zlev-
něné vstupné za 60 korun,“ 
doplnila Měrková. Velmi ob-
líbené jsou i takzvané Levné 
úterky, kdy se hrají nejúspěš-
nější filmy posledních dvou 
měsíců, jež kino po dohodě 
s distributorem nabízí rovněž 
za 60 korun. Novinkou je také 
promítání filmů pro družiny, 
kdy jeden pátek v měsíci míří 
do Hvězdy děti ze základních 
škol Trávník a Svisle. 

Březnovou předpremié-
ru filmu Léto s gentlemanem 

za účasti hlavních aktérů – 
scénáristy a herce Jaromíra 
Hanzlíka, režiséra Jiřího 
Adamce a herečky Aleny An-
talové navštívilo 333 diváků, 
což znamenalo téměř plný sál 
kina. Jeho plná kapacita je 399 
návštěvníků. A jaké změny se 
v kině chystají ke zvýšení di-
váckého komfortu? „Připra-
vujeme projekt na novou stře-
chu kina, ta by se měla měnit 
v příštím roce. Předpokládaná 
cena se pohybuje okolo pěti 
milionů korun,“ informoval 
Jiří Raba z přerovského ma-
gistrátu. Do budoucna se po-
čítá i se zateplením objektu 
a výměnou výkladů, kterými 
zbytečně uniká teplo. „Čeká 
nás i redigitalizace kina, což 
spočívá ve výměně lampové-
ho projektoru za nový lasero-
vý. Ten zajistí divákům lepší 
vizuální zážitek, obraz je os-
třejší, jasnější a barevnější,“ 
doplnila Měrková. V plánu 
je i nové ozvučení systémem 
Dolby Atmos, které přiná-
ší až 50kanálový prostorový 
zvuk, kdy zvuk přichází ne-
jen ze stran kina, ale i ze stro-
pu. Součástí změn by byla také 
výměna promítacího plátna, 
které s délkou 16 metrů patří 
k největším v republice a svý-
mi parametry předčí i plátna, 
která mají multiplexy. (ilo) 

O DESET TISÍC lidí víc než loni přišlo v prvním čtvrtletí do kina Hvězda. Foto: Ingrid Lounová
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Naladím vám televizi i (DVBT2)
a seřadím TV kanály tak jak chcete.

Digitalizace (tvorba videa) – převod VHS
nahrávek, nahrávek z videokamer, fotografi í 

na DVD a AVI nebo jiných formátů.

 608 167 681
https://tv-sluzby.cz/

Televizní & Počítačové služby

Nevíte si rady s počítačem nebo s nějakým programem, naučím vás,
poradím jak na to, aby to pro vás bylo jednoduché pěkně krok za krokem.

Bližší informace na www.vet-klin-prerov.cz

Ordinační doba: 
Po-Pá 9:00 -12:00 14:00 -18:00

So-Ne 9:00-12:00
(bez příplatku)

POHOTOVOST NONSTOP

richard.batka@seznam.cz

Odborná veterinární péče pro psy, kočky 
a drobné savce. Pohotovost non stop 24/7, RTG 
digitální, USG, laboratoř, operační sál, monitor 
životních funkcí, inhalační anestezie, možnost 

hospitalizace 24/7 atd.

INZERCE

OTÁZKA PRO… MARKA DOSTÁLA, PŘEDSEDU  
KOMISE PRO ROZVOJ, INVESTICE, DOPRAVU A BEZPEČNOST

Marek Dostál

 �Komise je poradním orgánem Rady města Přerova

Co je hlavním posláním vaši 
komise?
Už název komise prozrazuje 
její zaměření. Rozvoj a in-
vestice jdou ruku v ruce, 
takže v této oblasti je naším 
úkolem spolupracovat s od-
borem rozvoje, vyjadřovat 
se a dávat návrhy a připo-
mínky k jednotlivým inves-
tičním akcím, a to nejen na 
daný rok, ale i dlouhodo-
bě. V oblasti dopravy, kte-
rá zahrnuje také zmíněnou 
bezpečnost, se naše komise 
zaměřuje na problémy v do-
pravě a úpravami doprav-
ních řešení především na 

místních, to znamená na 
městských komunikacích, 
ale hlavně ve vnitroblocích 
a na sídlištích. Snažíme se 
hledat další řešení parkova-
cích míst, úprav dopravních 
značení a také se vyjadřu-
jeme k cyklotrasám a cy-
klostezkám. Tato dopravní 
témata hodně souvisí s bez-
pečností, kdy se zaměřuje-
me hlavně na cyklisty. 
Zabýváme se i podněty ob-
čanů. Pravidelně si na svá 
jednání zveme úředníky 
magistrátu a další odborní-
ky a s nimi společně hledá-
me optimální řešení.

Čím se aktuálně zabýváte?
Aktuálně se naše komise 
věnuje návrhu dopravního 
řešení v ulicích Durycho-
va, Hostýnská, Jarní a Lan-
číkových. V současné době 
sbíráme podněty na drobné 
úpravy značení na sídlištích, 
návrhy efektivnějšího par-
kování, budeme pokračovat 
v hledání řešení bezpečněj-
šího vystupování dětí z aut 
u základních škol v době ran-
ních špiček. Připravujeme 
malé úpravy kontejnerových 
stání, která jsou v některých 
místech města umístěna tak, 
že brání rozhledu řidičů při 

vyjíždění z parkovišť na ko-
munikace. Čeká nás spo-
lečná práce na letáčku pro 
cyklisty, který se má zaměřit 
především na pravidla jízdy 
na kole, upozornit na kolizní 
body na městských cyklo-
trasách. Letáček má poslou-
žit především k osvětě seni-
orů, kteří se v dnešní době na 
přerovských cestách už tak 
v přehuštěném provozu hůře 
orientují. (ilo)

Opravy chodníků spolknou ročně více než 10 milionů
Každý rok přibude ve městě 
několik stovek metrů opra-
vených chodníků. Přesto stav 
stezek pro pěší stále není na 
jedničku. Město každoročně 
zpracovává aktuální stav - pa-
sportizaci komunikací a chod-
níků, kde zapracovává jednak 
stížnosti od občanů, ale také 
vlastní průzkum a aktuální 
stav nedostatků. Zohledňují se 
také plánované stavební prá-
ce, výměn kanalizace a vodo-
vodního řadu. Podle paspor-
tizace se opravují chodníky, 
které jsou na tom aktuálně 
nejhůř.

V současné době se dokon-
čuje 600 metrů nových chod-
níků v Seifertově ulici za cel-
kem 4,5 milionu korun. Vý-
měna živičného povrchu čeká 
ještě v květnu i chodník po 
obvodu Laguny za milion tři 
sta tisíc korun.

„Koncem roku se budou 
opravovat chodníky v ulici 

U Rybníka, jejich rekonstruk-
ce přijde na téměř dva miliony 
korun,“ informoval Alexandr 
Salaba z přerovského magist-
rátu.

Velká oprava chodníků čeká 
náměstí Svobody. „Jedná se 
o opravy vnějších chodníků 
u bytových domů, kde bude 
položena zámková dlažba 
a celkové řešení bude bezba-
riérové. Práce budou probíhat 
v druhé půli roku a budou roz-
děleny do čtyř etap, celá re-
konstrukce přijde na 4,5 mili-
onu,“ doplnil vedoucí oddělení 
investic Zdeněk Dostál. 

V současné době se do-
končuje projektová příprava 
stezky pro pěší a cyklostezky 
v ulici Pod Valy, ta ale přijde 
na řadu až v příštím roce. 

Investice si žádají i opravy 
některých schodišť, mnohé 
z nich jsou už ve velmi špat-
ném stavu. „V současné době 
dokončujeme rekonstrukci 

schodiště v ulici Budovate-
lů – směrem od autobusové 
zastávky k obchodnímu cen-
tru na Trávníku. Tato opra-
va přijde na padesát tisíc ko-
run,“ informoval Jan Štajnar 

z přerovského magistrátu. 
V plánu je i další rekonstrukce 
drolícího se betonového 
schodiště na Trávníku, a to 
několika schodů, které vedou 
k centru Trumf. (ilo)

OPRAVUJE SE i schodiště směřující od autobusové zastávky k obchodnímu 
centru Trumf na Trávníku.   Foto: Ingrid Lounová



aktuálně z Přerova 5Denní zpravodajství na www.prerov.eu a       Televize Přerov

INZERCE

Zápisy dětí do přerovských 
mateřských škol se kona-
jí v pondělí 13. a v úterý 
14. května. Rodiče mohou do 
mateřinek zapsat děti od tří 
do šesti let a volit mohou mezi 
školkami městskými i sou-
kromými. Zápisy do jednot-
livých mateřinek se liší v  ča-
sech – viz. tabulka. (red)

Jesle pořádají den otevřených dveří
Den otevřených dveří pořádají 
ve středu 15. května Městské 
jesle v ulici Svisle 2. Jediné jes-
le v Přerově si mohou zájemci 
přijít prohlédnout od 15.45 do 
17.30 hodin. K vidění budou 
všechny prostory jesliček – 
herní místnosti, jídelny, ložni-
ce, sociální zařízení a příchozí 
si mohou projít i zahradu, kde 
si děti hrají na čerstvém vzdu-
chu. „Připravili jsme si také 
prezentaci fotografií z růz-
ných činností dětí, zájemci si 
mohou prohlédnout i výstav-
ku dětských prací, didaktické 
pomůcky nebo hračky. Rodi-
čům rádi zodpovíme všechny 
otázky, které se týkají denního 
režimu a chodu našeho zaříze-
ní,“ informovala koordinátor-
ka jeslí Petra Zavadilová. 

Od 15. až do 24. května 
v jeslích probíhá zároveň zá-
pis dětí pro nový školní rok 
2019-2020. Kapacita jeslí, kte-
ré provozují Sociální služby 
města Přerova, je 45 dětí ve 
věku od 18 měsíců do tří let. 

Jesle jsou v provozu od pon-
dělí do pátku vždy od 6 do 16 
hodin. Péči o děti zajišťuje ve 

dvou skupinách šest tet, které 
jsou profesí dětské nebo zdra-
votní sestry. (ilo)

Farmářský čtvrtek
Májové farmářské trhy se na 
náměstí T. G. Masaryka konají 
ve čtvrtek 16. května. Prodejci 
budou nabízet pekařské, uze-
nářské a domácí produkty, ne-
budou chybět řemeslné výrob-
ky, hrnkové květiny, přísady, 
bylinky. Trhy, které už třetím 
rokem organizuje Okresní ag-
rární komora, začínají v deset 
hodin a trvají do 17 hodin.  (ilo)

O 45 DĚTÍ se v jeslích stará šest zdravotních sester, pro děti jsou to ale tety.  
 Foto: archiv jeslí

Zápisy probíhají:
13. a 14. května od 8 do 17 hod. v MŠ Dvo-
řákova, MŠ Komenského, MŠ Kouřílkova, 
MŠ Jasínkova, MŠ Kozlovská, MŠ Krato-
chvílova, MŠ Lešetínská, MŠ Máchova 
14, MŠ Sokolská, MŠ Máchova 8, MŠ 
Na Odpoledni, MŠ Optiky, MŠ U Tenisu, 
MŠ Pod Skalkou, MŠ Vinary, MŠ Čekyně 

13. a 14. května od 8 do 16 hod.  
v MŠ Kozlovice 
13. května od 8 do 16 hod. v MŠ Henčlov
13. května od 10 do 16 hod.  
v MŠ Újezdec
14. května od 10 do 16 hod. MŠ Lověšice

13. a v úterý 14. května od 8 do 16 hod. 
MŠ Bajákova a MŠ U Bečvy
13. května od 14 do 16 hod. Církevní 
MŠ Palackého
13. a v úterý 14. května od 8 do 17 hod. 
Anglicko-česká MŠ Daisy

Mateřské školy zvou ve dvou dnech děti i rodiče k zápisům

O prohlídky krytu  
pod kinem je zájem
Květnové prohlídky proti-
atomového krytu pod kinem 
Hvězda jsou už vyprodány. 
Pro velký zájem se kryt a jeho 
technické zázemí otevře v mi-
mořádných letních termínech. 
„Vstupenky na dvě prohlídky 
ve středu 8. května byly roz-
prodány v předprodeji už na 
začátku dubna. O dalších pro-
hlídkách budeme veřejnost in-
formovat,“ sdělila vedoucí kina 
Hvězda Svatava Měrková. (ilo)
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Zástupci města 
položí kytičky 
v Lazcích
První máj je nejen Svátkem práce, 
ale v Přerově si také připomíná-
me výročí Přerovského povstání, 
kdy v tento den v roce 1945 vyšli 
Přerované do ulic. Němečtí oku-
panti však povstání tvrdě potla-
čili a 21 Přerovanů v Olomouci 
– Lazcích popravili. Ve čtvrtek 
2. května zástupci města uctí pa-
mátku obětí. 

Autobus odjíždí v 9  hodin od 
Městského domu v Přerově a v 10 
hodin začíná v Lazcích pietní akt 
věnovanýpamátce popravených. 

Ve 12 hodin zástupci města 
a dalších institucí a spolků polo-
ží kytičky i k pamětním deskám 
v ulicích Přerova. (ilo)

Každý účastník si ze setkání 
odnese takzvanou seniorskou 
obálku. Pro dříve narozené 
Přerovany je totiž připrave-
na praktická plastová obál-
ka s magnetickým klipem 
a důležitým obsahem pro 
zdravotníky. „Tuto obálku si 
každý umístí ve své domác-
nosti na lednici nebo u vcho-
dových dveří, aby byla dob-
ře dostupná pro záchranáře 
v případě zdravotních potíží 
seniora,“ nastínil náměstek 
primátora Petr Kouba. S tímto 
nápadem přišli pracovníci Mi-
nisterstva práce a sociálních 

věcí a brzy získali i podporu 
Olomouckého kraje. Přerov je 
prvním městem v kraji, kde 
jsou obálky seniorům rozdá-
vány zdarma.

„Obálky jsou prioritně ur-
čeny lidem, kteří žijí sami – ať 
už ve svých bytech nebo v do-
mech s pečovatelskou službou. 
Informace v obálkách, které 
si senioři o svém zdravotním 
stavu sami doplní, jim mohou 
pomoci, když budou v ohro-
žení života a nebudou schopni 
komunikace se zdravotníky,“ 
doplnil Petr Kouba. Do obál-
ky si mohou přidat i aktuální 

lékařskou zprávu. „Budou-li 
mít zájem, pracovníci přerov-
ského magistrátu jim s vy-
plněním tiskopisu pomohou. 
V kolonkách jsou zápisy o ne-
mocech, alergiích a lécích, 
které senior užívá. Zároveň 
tam lékaři najdou i kontakt na 
rodinné příslušníky, kterým 
má být poskytnuta zpráva,“ 
uvedla vedoucí odboru soci-
álních věcí a školství Romana 
Pospíšilová.

Další novinkou v péči o dří-
ve narozené jsou takzvaná SOS 
tlačítka, o kterých bude také 
řeč. Jedná se vlastně o hodin-

ky, které v případě ohrožení, 
pomohou seniorovi přivolat 
pomoc. „V první fázi chceme 
pořídit dvacatery hodinky, 
které rozdáme mezi osamělé 
nebo imobilní seniory. Samot-
ná 24hodinová sociální služba 
je ovšem pro klienty zpoplat-
něna a měsíčně stojí 380 ko-
run,“ informoval Kouba. Bližší 
informace senioři získají od 
zástupců asistenční a tísňové 
péče Anděl na drátě, kteří tuto 
službu provozují a budou při-
praveni zodpovídat dotazy.

Poslední částí akce Stárnout 
bezpečně je přednáška Senior 
bez nehod, která by měla upo-
zornit na bezpečné chování 
seniorů v silničním provozu. 
Bezplatné vstupenky na akci 
jsou k dispozici v Městském 
informačním centru od čtvrt-
ku 2. května.  (ilo)

Dříve narození dostanou seniorské obálky
 �Víte, jak stárnout bezpečně? Odpověď na tuto otázku dostanou senioři, kteří přijdou 

ve čtvrtek 23. května od 14 do 16 hodin do Městského domu. Besedy s názvem Stárnout 
bezpečně se spolu s občany zúčastní zástupci města, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
sociální pracovnice a další odborníci. 

Ubytovna u výstaviště v červnu končí
Ubytovna Českého červeného 
kříže u přerovského výstavi-
ště bude v provozu už jen dva 
měsíce, její činnost skončí bez 
náhrady k 30. červnu. 
Pozemek, na němž ubytov-
na stojí, město prodává za 
7,8  milionu korun soukromé 
společnosti Norsol. „Úplat-
ný převod se řeší už od roku 
2015 – není to nová zpráva pro 
Český červený kříž.  Výpověď 
jsme původně měli ČČK pře-
dat už k 31. lednu, ale s ohle-
dem na zimní období jsme 
tříměsíční výpovědní lhůtu 
přesunuli na březen,“ infor-
moval náměstek primátora 
Michal Zácha. 

V současné době v ubytovně 
bydlí 44 lidí. „Snažíme se mi-
nimalizovat sociální dopady 
a pracujeme s klienty ubytov-
ny, abychom jim pomohli řešit 
jejich nelehkou situaci,“ dopl-
nil náměstek primátora Petr 
Kouba. Prioritně se řeší ne-
svéprávní klienti, jejichž opa-
trovníkem je magistrát města 
a zdravotně hendikepovaní. 

„Nesvéprávné občany se nám 
již podařilo umístit, ještě se 
snažíme najít ubytování po-
třebným v bezbariérových 
a sociálních bytech města,“ 
doplnil Kouba. 

Osm měsíců bydlela v uby-
tovně Českého červeného 
kříže Piroška Dámová, která 
kvůli onemocnění cukrovkou 
přišla o nohu a o prsty na dru-
hé dolní končetině. Z ubytov-
ny se bude stěhovat do bytu 
v Kojetínské ulici. „Teď jsem 

ráda, že půjdu bydlet zase do 
stejného bytu, kde jsem by-
dlela předtím. Je to byt dva 
plus jedna i se sprchou a zá-
chodem, tak jsem tomu moc 
ráda,“ svěřila se Dámová. 

Někteří z klientů ubytovny 
ale nesplňují pod mínky bez–
dlužnosti a beztrestnosti, které 
jsou v požadavcích pro bydlení 
v bytech města. Rada města tak 
bude muset patrně kvůli těmto 
případům přijmout výjimečná 
opatření. (ilo)

MĚSTO POZEMEK s ubytovnou prodává společnosti Norsol.  Foto: Ingrid Lounová

Děti ze školy U tenisu se rozhodly pomoci nemocné dívce
Pomoci dobré věci se rozhodli žáci 8. C ze Zá-
kladní školy U tenisu. V pátek 10. května pořá-
dají na školním hřišti benefiční akci – zábavné 
odpoledne se spoustou her a zábavy, kde děti 
spolu se svými rodiči připraví bohaté pohoště-
ní, jehož výtěžek půjde na konto pro Nikolku. 
Školáci se totiž přihlásili do programu Dobro-
-druzi Nadace VIA a vybrali si osmiletou dív-
ku Nikolku Slezákovou z Kroměříže, která má 
vrozenou vadu kostí a deformaci hrudníku, 
a navíc složitou rodinnou situaci. Právě této 
dívce, která jezdí na léčebné procedury do 

Přerova, chtějí pomoci. Do akce se aktivně za-
pojili i rodiče školáků a spolu se svými dětmi 
už vybrali 14 tisíc korun. Další výtěžek bude 
z květnové benefice „Nikolce hrou pro dob-
rou věc“. Peníze statečné dívence poslouží na 
léčebné procedury a pro hipoterapii. „To, že 
děti chtějí konat dobro, je pro společnost určitě 
dobrá zpráva,“ zhodnotila činy svých žáků je-
jich třídní učitelka Eva Bartoňová. Benefice pro 
Nikolku probíhá na školním hřišti od 14.30 do 
17 hodin, v případě špatného počasí ve školní 
tělocvičně.  (ilo)
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Harmonogram přistavování kontejnerů

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ 
Alšova u stadionu  7. - 10.5.

B.Němce za VST  7. - 10.5. a 28. - 31.5.

Bayerova 2 27. - 30.5.

Budovatelů 1 20. - 23.5.  
 a 28. - 31. 5.

Dvořákova park. u nemocnice 
 28. - 31.5.

Dvořákova u Rusalky 28. - 31.5.

Hostýnská  28. - 31.5.

Hranická park. u ZŠ 20. - 23.5.

Jilemnického 7 13. - 16.5.

Jižní čtvrť I/31 27. - 30.5.

Jižní čtvrť u Barumky 28. - 31.5.

Jižní čtvrť u bývalých jeslí 13. - 16.5.

Kozlovská parkoviště 20. - 23.5.

Macharova  14. - 17.5.

Mervartova 8 6. - 9.5.

Mikuláškova 13. - 16.5.

Na hrázi za mostkem 14. - 17.5.

Na loučkách 15 13. - 16.5.

nám.Fr.Rasche u parku  13. - 16.5.

Osmek - U Žebračky 27. - 30.5.

Petřivalského parkoviště 13. - 16.5.

Pod skalkou parkoviště 13. - 16.5.

Purkyňova denní pobyt 6. - 9.5.

Riedlova křižovatka 27. - 30.5.

Sokolská u MŠ 27. - 30.5.

Sokolská u V.Dlážka 18 13. - 16.5.

Svisle za samoobsluhou 20. - 23.5.

Tománkova u garáží 13. - 16.5.

Trávník začátek 13. - 16.5.

tř.17.listopadu zezadu u VST 27. - 30.5.

Tyršova u trafa 6. - 9.5.

U rybníka u trafa 20. - 23.5.

V.Dlážka školní jídelna 7. - 10.5.

V.Novosady u kostela 7. - 10.5.  
 a 20. - 23.5.

Vaňkova dvůr 7. - 10.5. a 20. - 23.5.

Wolkerova 15 20. - 23.5.

Žižkova u kašny 28. - 31.5.

MÍSTNÍ ČÁSTI
Čekyně Na podlesí 7. - 10.5.

Čekyně Zámecká - Borošín 6. - 9.5.

Dluhonice točna 27. - 30.5.

Dluhonice u bývalé školy 6. - 9.5.

Henčlov - Výmyslov 7. - 10.5.

Henčlov Zakladatelů (u býv.školy) 
 27. - 30.5.

Kozlovice Tučínská 27. - 30.5.

Kozlovice U pomníku 7. - 10.5.

Kozlovice začátek obce 20. - 23.5.

Lověšice točna autobusu 27. - 30.5.

Lověšice U parku 7. - 10.5.

Lýsky K bráně u stan. separ. 21. - 24.5.

Penčice u býv. pošty 21. - 24.5.

Popovice U trati 14. - 17.5.

Újezdec Hlavní - Spojovací 7. - 10.5.

Újezdec Široká 6. - 9.5.

Újezdec U studýnky 28. - 31.5.

Újezdec začátek 28.5. - 31.5.

Vinary Pod zahradami 14. - 17.5.

 

Vinary Růžová 6. - 9.5.

Žeravice Pod lesem 20. - 23.5.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
Kojetínská za sběr. surovinami 
 20. - 22.5.

k Mádrovu podjezdu 20. - 22.5.

Lověšice Družstevní 20. - 22.5.

podél cesty k Lověšicím č.1 13. - 15.5.

podél cesty k Lověšicím č.2 13. - 15.5.

podél cesty k Lověšicím č.3 13. - 15.5.

podél cesty k Lověšicím č.4 13. - 15.5.

podél cesty k Lověšicím č.5 13. - 15.5.

Markrabiny 20. - 22.5.
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Stavební suť, pneumatiky a elektrozařízení do velkoobjemových kontejnerů nepatří.  Do velkoobjemových kontejnerů 
můžete odkládat vyřazené kusy nábytku, matrace, koberce, podlahovou krytinu, odpad ze zahrádkářské činnosti, umý-
vadla a podobně. Kontejnery nejsou určeny pro odpad ze stavební činnosti, elektrozařízení – jako jsou televizory, monito-
ry, ledničky, pračky, počítače, dále pak pro nebezpečný odpad, akumulátory, baterie, pneumatiky a podobně. (red)
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První den svobody si připomeneme  
pietou i ukázkami policie a záchranářů
Den vítězství si v Přerově připomeneme ve středu 8. května ti-
chou vzpomínkou u pomníků padlých, kteří za naši svobodu 
položili své životy. Před polednem v Želatovské ulici odstartuje 
zábavný program s hudbou, tancem i ukázkami policistů, hasi-
čů a příznivců vojenských veterán klubů.

První kytičku a tichou vzpomínku věnují zástupci měs-
ta, armády a dalších organizací a spolků v 9.45 hodin padlým 
letcům u stejnojmenného pomníku v ulici Generála Janouška. 
O půl hodiny později položí delegace kytičky u Pomníku obě-
tí Přerovského povstání a 2. světové války na městském hřbi-
tově. Závěrečný pietní akt s projevem a hymnou se uskuteční 
v Želatovské ulici v 11 hodin u Pomníku vojáků sovětské armá-
dy. Poté sváteční náladu navodí Moravská Veselka a odstartuje 
program spojený se zábavou i poučením. „Diváky oblíbené jsou 
policejní ukázky zadržení pachatele nebo ukázky uhašení hoří-
cího auta hasiči. Na své si přijdou i zájemci o vojenskou techniku 
a vojenská auta a pro zpestření si mohou prohlédnout více než 
dvě desítky kabrioletů z brušperského klubu,“ nastínil program 
ředitel Kulturních a informačních služeb v Přerově Jaroslav Ma-
cíček. Na nedalekém hřišti Základní školy Želatovská budou zá-
roveň v rámci oslav Dne Evropy probíhat soutěže, kvízy a hry 
pro děti. (ilo)

Hned v sobotu 4. května se 
otevřená scéna u Neptuna 
rozezní zakouřeným hla-
sem bristolské zpěvačky Elles 
Bailey. „Má talent pro smys-
luplnou fúzi blues, roots mu-
sic, amerikany a oduševnělý 
rock, jemně okořeněný špet-
kou country,“ přiblížil blueso-
vou divu Pavel Ondrůj, který 
organizuje už sedmý ročník 
Blues nad Bečvou. 

Poslední květnové pondě-
lí s datem 27. pak v rámci své 
koncertní šňůry po České 
republice navštíví Přerov Le-
wis Creaven Band. Jejich živé 
koncerty představují jak ori-
ginální vlastní skladby, tak 
bluesrockovou klasiku od 

umělců jako jsou Stevie Ray 
Vaughan, Jimi Hendrix, Stevie 
Wonder, Robben Ford, Lenny 

Kravitz nebo Bad Company. 
Koncerty na hradbách začínají 
vždy v 19 hodin. (ilo)

Závody na rybníku
Rybářské závody o putovní 
pohár se uskuteční v sobotu 
11. května na městském ryb-
níce v Přerově. Závody za-
čínají v 5.30 hodin prezencí 
a losováním míst. Samotný 
lov začíná v 7 hodin. Startovné 
činí 250 korun, zájemci se mo-
hou přihlásit k závodu přímo 
na místě v den konání závodu. 
Každý účastník musí mít zá-
roveň platný rybářský lístek 
a povolenku k rybolovu. Kaž-
dá ulovená ryba je po změření 
rozhodčím okamžitě vrácena 
do vody. 

Městský rybník bude v ne-
děli 12. května patřit od 8 do 
13 hodin mladým rybářům. 
Dětské závody pořádá Český 
rybářský svaz pro děti od 6 do 
15 let. Závody jsou určeny pro 
děti s vlastní rybářskou vý-
bavou včetně podložky pod 
ryby. Loví se na jeden prut 
a bodují se ryby od 20 cm. Sraz 
zájemců je v 7.30 hodin u bu-
dovy Rybářského svazu. (red)

Výstava ZUŠky vdechne galerii mladistvý náboj   
Kolekce figurálních akrylo-
vých maleb na velkých for-
mátech, autoportréty na vit-
rážích, funkční hodiny z kar-
tonu  nebo autorské knihy, 
jejichž hlavní hrdinové budou 
vymodelováni z keramiky – 
to vše a ještě další originální 
techniky budou k vidění 
v Galerii města Přerova. 

Už sedmý ročník přehlíd-
ky tvorby absolventů první-
ho i druhého stupně Základní 
umělecké školy Bedřicha Ko-
zánka začne v úterý 30. dubna 
v 17 hodin vernisáží za hudeb-
ního doprovodu Orchestru 
Michala Bobáka BLACK SWAN 
BAND. Všichni žáci společně 
představí kresbu, malbu, gra-
fiku, keramiku, prostorovou 
i objektovou tvorbu.

Výstava je retrospektivní 
a její podstatou je prezento-

vat nejzdařilejší práce, které 
vznikly během uplynulých 
let docházky každého žáka. 
Své práce představí 22 absol-
ventů. Účelem výtvarného 
vzdělávání v ZUŠ není podle 
vedoucího výtvarného obo-
ru Vladislava Časty za každou 
cenu cílit na originalitu, ale 
smysl výuky spatřuje v tom, 
aby si žáci pod odborným ve-
dením osvojili základní vý-
tvarné techniky. „Moji žáci 
v galerii instalují vitráže, kte-
ré jsou zajímavé originálním 
námětem – a sice tím, že jsou 
to jejich autoportréty,“ nastí-
nil Časta. Svěřenci pedagožky 
Světlany Lašákové ztvárnili 
sami sebe v životní velikosti 
a žákyně učitelky Anny Sy-
pěnové se pustily do autorské 
knihy – samy napsaly příběh 
a opatřily jej ilustrací. (ilo)

Na hradbách u Bečvy začíná bluesový festival
 �Na hradby se znovu vracejí muzikanti a s nimi i diváci. Po prvomájovém kytarovém 

rekordu se kamenná scéna na Spálenci stane hostitelskou scénou dvou koncertů 
festivalu Blues nad Bečvou. Oba budou patřit britským hudebním hvězdám.

PRVNÍM MÁJOVÝM KONCERTEM se letos poprvé rozezní hudební scéna na 
hradbách. Další koncerty následují 4. a 27. května v rámci Blues nad Bečvou.   
 Ilustrační foto: Ingrid Lounová

VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.
Kojetínská 3881, Kroměříž přijme zaměstnance

POŽADAVKY:
řidičské oprávnění sk. B, C - výhodou
manuální zručnost

Životopisy zasílat na e-mail: vacutec@vacutec.cz
Kontakt: 573 505 201, 724 345 008

NABÍZÍME:
dobré platové podmínky
180 - 200,- Kč / hodina
zájemce o práci rádi zaučíme

OBSLUHA SPECIÁLNÍCH
STAVEBNÍCH STROJŮ

SHÁNÍTE DLOUHODOBÝ
PŘIVÝDĚLEK A MÁTE
1–2 HODINY DENNĚ ČAS?
MÁME PRO VÁS NABÍDKU!
Hledáme kolegu, který samostatně zvládne zajistit:
•  vyložení zboží z nákladních automobilů do skladu a kontrolu (obchůzku) areálu skladu.

Podmínky:
•  Místo výkonu práce: Tovačovská 2874, Přerov.
•  Práce v odpoledních hodinách na 1 – 2 hodiny denně od pondělí do pátku
     na základě dohody o provedení práce/pracovní činnosti.
•  Je potřebná  exibilita – konkrétní čas vykládky se liší.
•  Nástup možný ihned nebo dohodou.

Pro získání bližších informací a zasílání životopisů se obracejte na personální oddělení:

Ing. Michala Raganová
prace@zeelandia.cz
+420 381 791 824
Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.

INZERCE
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Noc kostelů: v Přerově se otevře osm svatostánků
Varhanní koncerty, výstavy, 
společné zpívání a komento-
vané prohlídky si připravili 
pro návštěvníky Noci kostelů 
organizátoři akce. 

Sedm přerovských duchov- 
ních památek a jeden kostel 
v Penčicích si budou moci lidé 
prohlédnout v pátek 24. květ-
na. Noc kostelů se v Přerově 
koná už podesáté a zájemci se 
mohou podívat do míst, kam se 
běžně nedostanou – vystoupat 
po schodech do věží kostelů 
nebo na kůry, prohlédnout si 
zblízka varhany, nahlédnout 
do zákristií a vidět na vlastní 
oči předměty, které se použí-
vají při bohoslužbách. Večer-
ní a noční atmosféru umocní 
také varhanní a sborové kon-
certy i scénické příběhy.

K nejnavštěvovanějším kos-
telům patří v Přerově kostel 
svatého Vavřince, kam během 
Noci kostelů jen loni zamíři-
ly více než čtyři stovky lidí. 
„Letos prohlídku kostela obo-
hatí misijní sestry, naše nové 
obyvatelky farnosti, které zá-

jemcům nabídnou prohlídku 
kostela formou naučné stez-
ky,“ zmínila Eva Bernardová, 
jedna z organizátorek Noci 
kostelů v Přerově. (ilo)

Přerovští muzikanti znovu 
podpoří festival VyOsení
Hudební festival svobodné hudby se uskuteční v pátek 17. května 
od 18 hodin v prostorách Base Campu. Hudby plný talíř, OSA ani 
halíř – takový je slogan hudebního festivalu, který se zaměřuje 
proti vybíraní poplatků ochranného svazu autorského – OSA. 
Návštěvníci se mohou těšit na kapely Třetí Dáma a D.U.Bmusic, 
ale také na mladé přerovské zpěváky Daniela Režného, které-
ho jako host doprovodí Ivo Blahůnek. Festival hudebně zakončí 
punková smršť majetínské kapely Session.

Kapely, které v Base Campu vystoupí, sdílí myšlenku tohoto 
festivalu. „OSA nechápe, jak může vystupovat někdo jen tak, 
pro radost druhých, proto chceme dokázat, že to opravdu jde 
a s velkou parádou a podporou,“ dodal organizátor VyOsení Ja-
romír Horký. Poslední VyOsení se v Přerově konalo v roce 2014 
na přerovských hradbách. „Jelikož tento festival není výdělečná 
akce, vstupné je dobrovolné a poputuje na podporu kapel,“ do-
plnil Radek Vojtek, spoluorganizátor akce. (red)

INZERCE

Program Noci kostelů
Kostel sv. Vavřinec, Kratochvílova ul.
18.00–18.30 Program pro rodiny 
s dětmi
21.30–22.00 Varhanní koncert, Martin 
Kordas 
22.00–22.15 Modlitba za město 
a závěrečné požehnání
Pravoslavný chrám  
sv. Cyrila a Metoděje  
(Wilsonova, za bývalým Baťou)
19.15–20.00  Vystoupení pěveckého 
souboru Vokál. 
20.00–22.00  Prohlídka chrámu 
a výstavy  
Kaple sv. Jiří, Horní náměstí
20.00–22.00 prohlídky
Kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí
18.30–19.00 Volný vstup - kostel, 
věž, kůr
19.00 Kytarový koncert žáků ZUŠ 
20.30 S Pannou Marií - biblické tance
21.15–22.00 Ztišení a zpěvy z Taizé
Kostel Českobratrské církve 
evangelické 
18.10 Biblický večerníček pro děti 
i dospělé 

18.30–18.50 „Dáte se do zpěvu jako 
v tu NOC“ – zpívání   
19.15–21.00 Komentovaná  
prohlídka 
20.00–21.00 Koncert skupiny 
Šansonika 
21.30–22.00 Koncert pěveckého 
souboru Vokál  
Kostel sv. Michaela,  
Šířava
19.00–21.55 Volný vstup 
19.15–20.15 Koncert dětské schóly 
Boží Bang
Sbor Jana Blahoslava,  
Havlíčkova ulice
Církev československá husitská
18.00  Přivítání, čtení Bible, modlitby, 
písně
20.15–20.45 Koncert Smíšeného 
pěveckého sboru Vokál 
Kostel sv. Petra a Pavla  
– Penčice 
kostel je otevřený od 18–20 hod.
Výstava obrazů Anny Sypěnové, 
Hudební vstup:  
Bohdana Onderková  
– violoncello K

KOSTEL SV. VAVŘINCE nabídne 
koncert i duchovní rozpravy s misij-
ními sestrami.  Foto: I . Lounová

Prudce do tebe proniká plamen Jeho 
odpuštění a rozptyluje tvůj vlastní zmatek. 

On tě nazývá jménem.

INZERCE
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Primátor města Přerova oznamuje, že volby do 
Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově 
přihlášeni k trvalému pobytu  

Základní škola
Za Mlýnem 1
volební okrsek č. 1

Bajákova
Lipnická

Mikuláškova
Seifertova

U Výstaviště
chatová oblast Laguny 

Základní škola
Za Mlýnem 1
volební okrsek č. 2

Bezručova
Brabansko

Kopaniny
Máchova
Riedlova

Sadová
Svornosti

Za Mlýnem

Základní škola
Za Mlýnem 1
volební okrsek č. 3

Křivá
Lužní

Malá Dlážka
Michalov

Osmek
U Žebračky

chatová oblast Lužní

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 4

Velká Dlážka - sudá čísla

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 5

Sokolská

Základní škola
Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 6

Svépomoc II
Svépomoc IV

Velká Dlážka - lichá čísla

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 7

Dluhonská
Fügnerova

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
Píšťalka
Na Odpoledni 16
volební okrsek č. 8

Na Odpoledni
nábř. Dr. Edvarda Beneše

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 9

Kosmákova
Kozlovská

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 10

Bayerova
Pod Valy

Šrobárova
Žerotínovo nám.

Vysoká škola
logistiky o.p.s.
Palackého 25
volební okrsek č. 11

Horní náměstí
Jateční

Jiráskova
Kainarova

Kratochvílova
Mostní

Na Marku
nám. T. G. Masaryka

Palackého
Pivovarská

Spálenec
U Bečvy

Wilsonova

Základní škola
Boženy Němcové 16
 volební okrsek č. 12

Blahoslavova
Bratrská

Základní škola
Boženy Němcové 16
 volební okrsek č. 13

Bartošova
Boženy Němcové

Č. Drahlovského
Dr. Skaláka

Základní škola
Boženy Němcové 16
 volební okrsek č. 14

Cukrovarská
Kojetínská

Letecká
nábř. Protifašistických

bojovníků
Tovačovská

Velké Novosady

Základní škola
J. A. Komenského
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 15

Hranická

Základní škola 
J. A. Komenského
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 16

Janáčkova
Karasova

Kotkova
Popovická
Sportovní
Teličkova

Tyršova
U Dráhy

Zahradní

budova MMPr,
bývalá Mateřská škola
Pod Skalkou 11
Předmostí
volební okrsek č. 17

Dr. Milady Horákové
Olomoucká

Pod Skalkou 17 - 21
Prostějovská

1. května
Tylova

U Pošty
Žernava

Základní škola 
J. A. Komenského
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 18

Pod Skalkou 1 - 15
Pod Skalkou 2 - 28

Kulturní dům
Náves 38, Dluhonice
volební okrsek č. 19

Přerov, 
část Přerov V - Dluhonice

budova MMPr
Na Červenici 2, 
Čekyně
 volební okrsek č. 20

Přerov,
část Přerov VII - Čekyně

budova MMPr
Zakladatelů 9, Henčlov
 volební okrsek č. 21

Přerov,
část Přerov VIII - Henčlov

a ulice Výmyslov

budova MMPr
U Silnice 18, Lýsky
 volební okrsek č. 22

Přerov,
část Přerov IX - Lýsky

Základní škola
J. A. Komenského
Hranická 14
Předmostí
 volební okrsek č. 23

Hanácká
Ke Kočířům

Kočíře
Kovářská

Na Kopci
U Cihelny

U Trati

1.  Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem 
České republiky, nebo totožnost a stát-
ní občanství jiného členského státu 
Evropské unie. Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno. 

2.  Voliči, který není zapsán ve výpisu 
ze seznamu pro volby do Evropského 
parlamentu, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, po-
kud volič hlasuje na voličský průkaz 
nebo pokud předloží potvrzení obecní-
ho úřadu, že byl vyškrtnut ze seznamu 

voličů pro volby do Evropského parla-
mentu nebo potvrzení o vyškrtnutí ze 
zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku.

3.  Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději tři dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

4.  Po obdržení úřední obálky, případně 
i hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní. V prosto-
ru určeném k úpravě hlasovacích líst-
ků vloží volič do úřední obálky jeden 

hlasovací lístek. Na hlasovacím lístků 
může přitom zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u dvou kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Po opuštění tohoto prostoru 
vloží úřední obálku s hlasovacím líst-
kem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

5.  K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování jsou pokyny předsedy 
okrskové volební komise závazné pro 
všechny přítomné.

V Přerově dne 9. května 2019
Petr Měřínský 

primátor města Přerova
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budova MMPr
Vinařská 5, Vinary
 volební okrsek č. 24

Přerov,
část Přerov XI - Vinary

a ulice: Krátká
 Na Výsluní

budova MMPr
Na Návsi 40, Žeravice
 volební okrsek č. 25

Přerov,
část Přerov XII - Žeravice

budova MMPr
Rohová 1, Penčice
volební okrsek č. 26

Přerov,
část Přerov XIII - Penčice

budova MMPr
Smetanova 7
volební okrsek č. 27

Čechova
Havlíčkova

Husova
nám. Svobody

Škodova

Vysoká škola
logistiky o.p.s.
Palackého 25
volební okrsek č. 28

Jaselská
Komenského

nám. Přerovského 
povstání

Smetanova
Šířava

Wurmova

Gymnázium
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
Denisova 3
volební okrsek č. 29

Denisova
Jungmannova

Kramářova
Nádražní

nám. Fr. Rasche
Sušilova

Tovární

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 30

Interbrigadistů
Tománkova

Ztracená

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 31

Jasínkova
R. Stokláskové

Svisle

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 32 

tř. 17. listopadu

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 33

Příční
Trávník - lichá čísla

U Rybníka

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 34

Malá Trávnická
Trávník - sudá čísla

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 35

Budovatelů

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 36

Dvořákova - sudá čísla
Dvořákova 1 - 35

Vsadsko

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 37

Dvořákova 37 - 73

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 38

Koliby
U Tenisu

Domov pro seniory
Kabelíkova 14a
volební okrsek č. 39

Kabelíkova
Kotasova

Markulčekova
Pavla Nováka

Purkyňova
Slaměníkova

Mateřská škola
Dvořákova 23
volební okrsek č. 40

tř. Gen. Janouška
Vaňkova

Dvořákova 75- 
nemocnice

chatová oblast
U sv. Jakuba

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 41

Jana Jiskry z Brandýsa
Jána Nálepky

Klivarova
Otakara Jaroše

Prokopa Holého
Sokolovská

Por. Vodičky
Želatovská 1 - 19

Želatovská 2 - 22
Žižkova

Domov pro seniory
Kabelíkova 14a
volební okrsek č. 42

Bohuslava Němce - lichá č. 
Optiky

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 43

Bohuslava Němce - sudá č.
Želatovská 21 - 39
Želatovská 24 - 38

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 44

Alšova
Gen. Fajtla

Hvězdná
Kouřílkova

Neumannova
Petřivalského

Pod Hvězdárnou

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 45

bří Hovůrkových

Gymnázium
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
Gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 46

9. května
Gen. Štefánika

K Moštěnici
Macharova

Na Loučkách
Nerudova
Sumínova

Třebízského
Wolkerova

Mateřská škola
Lešetín
Lešetínská 5
volební okrsek č. 47

Čsl. letců 
Durychova

Gen. Rakovčíka
Hostýnská

Jarní
Jižní čtvrť I

Lančíkových
Lešetínská

Partyzánská
U Hřbitova

Gymnázium
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
Gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 48

Jižní čtvrť II
Jižní čtvrť III
Jižní čtvrť IV

budova MMPr
Mírová 18, Lověšice
volební okrsek č. 49

Přerov, 
část Přerov III - Lověšice

budova MMPr
Grymovská 47
Kozlovice
volební okrsek č. 50

Přerov,
část Přerov IV - Kozlovice

budova MMPr
Větrná 3, Újezdec
volební okrsek č. 51

Přerov,
část Přerov VI - Újezdec
kromě ulice K Moštěnici

Seznamy voličů
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského 
parlamentu (dále jen EP) je zápis státního občana České republi-
ky nebo občana jiného členského státu EU, který má právo volit 
(dále jen volič), do seznamu voličů pro volby do EP. 

V Přerově seznam voličů do EP vede Magistrát města Přerova 
(dále jen MMPr), ohlašovna pobytu, Bratrská 34, Přerov I-Město.

Seznam voličů se tvoří v několika fázích
*  Pro každé volby do EP, vždy nejpozději 40 dnů přede dnem voleb 

(v těchto volbách nejpozději 14. dubna 2019), se vytváří ze stálé-
ho seznamu voličů nový seznam voličů podle trvalého pobytu 
voliče, který je státním občanem ČR. Zda je volič v seznamu vo-
ličů v Přerově zapsán, si může ověřit po 14. dubnu 2019 na MMPr, 

ohlašovně pobytu, Bratrská 34 a případně se může domáhat za-
psání do tohoto seznamu voličů. Pokud by mu MMPr nevyhověl, 
může se do 30 dnů přede dnem voleb domáhat rozhodnutí soudu 
o provedení opravy nebo doplnění seznamu.

*  MMPr do seznamu voličů nejpozději 20 dnů přede dnem voleb 
(nejpozději 4. května 2019) zanese voliče, kteří nemají v Přero-
vě trvalý pobyt, ale kteří jsou v Přerově v nemocnici, porod-
nici, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení 
a jsou správcem příslušného zařízení MMPr nahlášeni. 
 O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho 
pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, 
neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do sezna-
mu voličů v místě jeho trvalého bydliště nelze provést a volič 
nemá jinou možnost, než volit u té okrskové volební komise, 
do jejíhož územního obvodu uvedené zařízení patří, nebo na 
voličský průkaz.

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování  
při volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky na dny 24. a 25. května 2019.
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*  Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, 
jestliže:

 1.  o zápis do seznamu voličů požádá nejpozději 40 dnů pře-
de dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16 
hodin a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen 
k trvalému pobytu nebo přechodnému poby-
tu na území České republiky (tj. nejméně od 
10. dubna 2019) a musí splňovat i další pod-
mínky volebního práva, například mini-
mální věk 18 let v druhý den voleb

 2.  je veden v dodatku stálého seznamu vo-
ličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí 
a u MMPr podá žádost nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 
2019 do 16 hodin o přenesení svých údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů do se-
znamu voličů pro volby do EP. 

   Žádosti podle obou odrážek musí občan jiného 
členského státu EU na MMPr evidenci obyvatel 
podat osobně. Při podání žádosti se občan jiného 
členského státu EU prokáže platným průkazem totož-
nosti. MMPr žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby 
do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. květ-
na 2019, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Na 
www.mvcr.cz v odkaze VOLBY si lze obě žádosti stáhnout.

 3.  O zápis do seznamu voličů požádal již při minulých volbách 
do EP (2004, 2009 nebo 2014) a zároveň nepožádal o vyškrt-
nutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon 
práva volit.

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR po té, kdy byl zapsán 
v seznamu voličů na MMPr (po 14. dubnu 2019) musí na MMPr, 
ohlašovně pobytu, tedy v místě původního bydliště, požádat 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. MMPr mu o tom 
vydá potvrzení. Toto potvrzení musí předložit obecnímu úřadu 
v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny 
voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě no-
vého bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve 
volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným 
rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo no-
vým občanským průkazem s aktuálními údaji).
Stejně tak volič, který byl v zahraničí veden ve zvláštním se-
znamu voličů na zastupitelském úřadě a hodlá po návratu hla-
sovat na území České republiky, musí požádat zastupitelský 
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský 
úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. V ostatním se musí cho-
vat jako volič, který se přestěhuje v rámci ČR, viz předcházející 
odstavec.
 
Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do EP  konaných 
ve dnech 24.– 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může na voličský průkaz hlasovat v jakémko-
liv stálém volebním okrsku na území České republiky.

O vydání voličského průkazu může volič požádat:
*  osobně na MMPr, Bratrská 34, ohlašovně pobytu nejpozdě-

ji 22. května 2019 do 16 hod. Na vyvolávacím zařízení zvolit 
službu „Trvalý pobyt, Změna trvalého pobytu“.  Při osobně 
učiněné žádosti prokáže svou totožnost, právo hlasovat v Pře-
rově (nejlépe platným občanským průkazem), vyplní a před 
úřednicí podepíše písemnou žádost, jeho podpis se úředně ne-
ověřuje

*  nebo písemným podáním doručeným na podatelnu MMPr, 
Bratrská 34 nejpozději 17. května 2019 do 16 hodin. 

Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, podání v elektronické podobě musí být zasla-
né prostřednictvím datové schránky voliče.  

Ověření podpisu pro účely využití volebního práva u správních 
úřadů je osvobozeno od správního poplatku. Tuto skutečnost 
správní úřad u úkonu vyznačí.

Voličský průkaz může za stejných podmínek jako obecní úřad 
vydávat na žádost voliče i zastupitelský úřad, pokud je u něj vo-
lič zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný 
formulář. 

Magistrát města Přerova nicméně doporučuje použít jím 
vytvořený formulář „Žádost o vydání voličského prů-

kazu“, případně i „Vzor plné moci k převzetí volič-
ského průkazu“. Najdete je na stránkách města. 

Magistrát města Přerova, ohlašovna pobytu, 
předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, to je od w9. května 2019 osob-
ně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu, anebo ho 
do vlastních rukou voliče zašle na adresu 
uvedenou v žádosti. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Hlasování v nemocnici, zařízení sociálních služeb, 
školském zařízení nebo v jiném obdobném zařízení 

v Přerově
Při dlouhodobém pobytu voliče v příslušném zařízení, a pokud 
lze předpokládat, že tam bude i po dobu voleb do EP, má volič 
možnost požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého 
zápisu do seznamu voličů, předá osoba stojící v čele příslušného 
zařízení MMPr nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (tj. 4. května 
2019 do 16:00 hod). 

*  Při krátkodobém pobytu v příslušném zařízení, nebo když 
volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. 
předpokládá hospitalizaci, služební cestu apod.), bude asi nej-
vhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa 
svého trvalého pobytu vyřídil voličský průkaz, na který může 
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

*  Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení v době po 
odevzdání údajů k zapsání do seznamu voličů pro volby do EP 
obecnímu úřadu (tj. od 4. května 2019) může volič u obecní-
ho úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt, požádat 
o vydání voličského průkazu, který si zajistí prostřednictvím 
osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání vo-
ličského průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným podpisem 
u obecního úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení po uplynutí 
lhůty, ve které lze požádat o vydání voličského průkazu, je tato 
skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu voleb-
ního práva.

Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 
dny přede dnem voleb (tj. úterý 21. května 2019), na požádání ji 
obdrží i ve volební místnosti. V Přerově hlasovací lístky voličům 
doručuje Česká pošta. Hlasovací lístky budou doručovány na 
adresu trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům a podobně. 
Pokud se volič na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, nemá 
domovní schránku, nebudou mu doručeny. 

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam 
podle místa svého trvalého pobytu (případně přechodného po-
bytu) patří. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným 
občanským průkazem.
Občanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb – 
viz Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
v souvislosti s výkonem volebního práva.
Volič, který je občanem jiného členského státu, po příchodu do 
volební místnosti prokáže svou totožnost a občanství jiného 
členského státu. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
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Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby 
do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. 
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud 
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí 
ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trva-
lého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním kulatým razítkem MMPr. Na 
žádost mu okrsková volební komise vydá i novou sadu hlasova-
cích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku. Zde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky příto-
men jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a vo-
ličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky 
a případně i úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do voleb-
ní 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, pro-
střednictvím přenosné volební schránky. 
Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební 
místnost na MMPr, Bratrská 34, přízemí, kancelář č. 13 nebo na 
tel. čísle 581 268 460.
Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou 
volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, 
potřebuje znát:
*  jeho jméno a příjmení, 
*  adresu, kde ho má navštívit,
*  u panelových domů je dobré sdělit poschodí, číslo dveří 
*  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, zejména vylosované čís-
lo a název volební strany, jméno a příjmení kandidátů a jejich 
pořadí uvedené arabskými číslicemi, datum voleb, otisk úřed-
ního razítka Ministerstva vnitra

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

*  odevzdá prázdnou úřední obálku
Pokud volič dá na hlasovacím lístku více než dva předností hla-
sy kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch 
volební strany, ale ani k jednomu přednostnímu hlasu se ne-
přihlíží.

Běžecký závod přinese adrenalin,  
zábavu i podívanou pro diváky 
S výzvou – neležte na gauči 
u televizorů, ale pojďte se hý-
bat, přichází znovu pořada-
tel extrémních závodů Geroy 
v Přerově Saša Salachov. Ten-
tokrát by ke sportu a pohybu 
rád nalákal i méně zdatné.

„Geroy Gaučink je menší 
extrémní závod určený pře-
devším pro ty, kteří méně 
sportují a rádi tráví čas na 
pohovce, u počítače nebo TV 
bedny a rádi by zkusili změ-
nu. Pojďte se s námi hýbat 
a můžete být GEROY,“ vzka-
zuje zájemcům organizátor 
akce Saša Salachov. 

Okruh asi 3,5 kilomet-
ru dlouhého závodu pove-
de přímo centrem města 
Přerova. Na závodníky čeká 
17 překážek. „Překážky bu-
dou postaveny tak, aby je 
zdolali i méně zdatní. Na-
příklad - přelézt balík slámy 
dokážeme všichni, takže je to 
závod pro každého,“ popisuje 
Salachov. A zároveň dodává, 
že ani tak nejde o rychlost 
a limity, ale o radost z pohy-
bu, zábavu a setkání s přáteli. 

Součástí závodu je i dopro-
vodný program. A kdy a kde 
se závod poběží? Zatrhněte 
si do kalendáře – neděli 30. 
června, start je od 15. hodiny 

na náměstí T. G. Masaryka, na 
stejném místě je i cíl. Hlásit 
se mohou ženy, muži, dvojice 
ženy, dvojice muži i mix. Re-
gistrace na závod už běží.  (ilo)

Zemřel atlet a účastník 
olympiády Vlastimil Brlica
Do atletického nebe odešel vy-
nikající přerovský vytrvalec 
Vlastimil Brlica, několikaná-
sobný mistr Československa 
a olympionik. Vlastimil Brlica se 
narodil 2. prosince 1928 v Brodku 
u Přerova. V padesátých a šede-
sátých letech patřil k nejlepším 
běžcům Československa na trati 
3000 metrů, pětkrát získal mis-
trovský titul. 

Od konce 40. let startoval za 
Sokol Olomouc, později za ATK 
Praha a Spartak Přerov. Naši 
zemi reprezentoval na devate-
nácti mezinárodních závodech, 
byl držitelem československého 
rekordu časem 8:42,2 min. 

Startoval v roce 1954 také na 
Mistrovství Evropy v atletice 
ve švýcarském Bernu 1954, kde 
obsadil 7. místo. Ještě úspěš-
nější byl o čtyři roky později ve 
Stockholmu, kde byl pátý. V roce 
1960 se zúčastnil Olympijských 
her v Římě, kde skončil v roz-
běhu na 6. místě. Výborné byly 
i jeho osobní rekordy na 5000 m 
(14:56,8  min) a 10 000 m (31:24,6 
min). V roce 1999 získal od měs-
ta za svou sportovní činnost 
ocenění – Cenu města Přerova. 
Vlastimil Brlica zemřel 18.  břez-
na ve věku 90 let. (ilo)

EXTRÉMNÍ ZÁVOD Geroy Gaučink by měli  zvládnout i ti, kteří sportují jen 
občas.  Foto: archiv AS
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 5. Odry–Dobešov–Jindřichov, 12 
km, vlak 8.23 hod., vede Válková
2. 5. Sv. Kopeček–Radíkov–Véska–
Kartouzka–Sv. Kopeček, 13 km, vlak 
7.38 hod. vede Peprnová
4. 5. Bystřice nad Pernštejnem–cent-
rum Eden–okolí Vysočiny, 10 km, vlak 
6.37 hod., vede Šťávová
9. 5. Kopřivnice–Hukvaldy, 10 km, vlak 
7.23 hod., vede Bernátová
11. 5. Loukov–Jehelník–Čerňava–
Chvalčov, Říka, 18 km, vlak 7.46 hod., 
vede Sedláková
16. 5. Beňov–Švédské šance–Přerov, 
10 km, autobus 9 hod., aut. stanice č. 
21, vede Peprnová
18. 5. Náměšť na Hané–Terezské 
údolí–Náměšť, 16 km, vlak 7.05 hod., 
vede Pospíšilová
23. 5. Duhonice–Rokytnice–Císařov–
Brodek, 10 km, autobus 7.45 hod., aut. 
stanice č. 2, vede Lančová
30. 5. Kroměříž – zahrady, 10 km, 
autobus 8.15 hod., aut. stanice č. 12, 
vede Szabóová
30. 5. Horní Studénky–Křížová 
cesta–Štíty, 11 km, vlak 7.05 hod., vede 
Láhnerová
1. 6. Bzenec–Milotice zámek, 12 km, 
vlak 7.24 hod., vede Válková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, 76 806 161
1. 5. Bílý kámen – ve vojenském 
prostoru Libavá, 26. ročník, akce pro 
pěší i cyklisty, 7–16 hod., info na www.
akcebilykamen.cz
4. 5. Letohrad–Valdštejn– Lanšperk, 
13 km, vlak 6.15 hod., vede Pěček.    
8. 5. Lhotka–Kokory–Brodek, 10 km, 
bus MHD 7.50 hod., vede Dittelová.
11. 5. Za přerovským zubrem, turistic-
ký pochod na trasách 30, 22, 15 a 5 km.                    
Na kole Přerovskem, cykloturistická 
jízda na trasách 70, 50, 30 a 5 km.
Start obou akcí sokolovna 7–10 hod., 
cíl tamtéž do 18.00 hod.
15. 5. Tesák–Vičanov–Košovy–Raj-
nochovice, 13 km, bus 8.00 hod., vede 
Bartošík.
18. 5. Salaš–Zlacká studánka–Bunč–
Brdo–Roštín, 16 km, vlak 7.46 hod., 
vede Ligurský.
22. 5. Tesák–Tři kameny–Skalný– 
Bystřice p.H., 13 km, bus 8.00 hod., 
vede Punčochářová.
25. 5. Malenovice– Ivančena–Lysá 
hora–Ostravice, 17 km, vlak 7.23 hod., 
vede Ligurský.
29. 5. Dlouhá Třebová–Kozlovec– 
Andrlův Chlum–Ústí n. Orlicí, vlak 8.15 
hod., vede Dittelová.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ SPARTAK PŘEROV
Tomáš Beránek 602 575 673
3.–5. 5. Osoblažsko na kole, 3dny, 
denní trasy 40 až 60 km
7. 5. Schůze v restauraci Pivovar,  
v 19 hod.  

8.–11. 5. Jizerky pohodově, pěší jed-
nodenní túry 10 až 15 km, penzion 
Kořenov
11. 5. Za přerovským zubrem, pěší 
trasy 6, 13, 22, 30 km, cyklotrasy 8, 30, 
50, 70 km start 7–10 hod. od sokolovny
18. 5. 36 000 valašských kroků, Rusa-
va, trasy 25 a 15 km, busem v 8 hod 
z Přerova, předprodej
22. 5. Cooper test, běh 12 minut, sraz 
v 18 hod. FC Viktorie Přerov
24. 5.–7. 6. Rumunsko a Moldavsko 
na kole, cyklozájezd s podporou busu, 
penziony, denní trasy 50 až 90 km 
www.vhtprerov.cz

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–17 hod.

Výstavy:
Od 17. 5. Přerov včera a dnes. Výstava 
fotografií představí různá zákoutí 
města Přerova a bude sledovat jejich 
proměnu v uplynulém století. 
Do 27. 10. Šejdíři a šizuňkové. Střípky 
z historie falšování potravin 
Do 16. 6. Umění žít – Dana Hlobilová. 
Výstava zavede diváka do života 
významné přerovské umělkyně. 
Do 31. 7. Přec mé srdce láskou hoří – 
představuje samu lásku v mnoha růz-
ných podobách, ty jsou prezentovány 
prostřednictvím sbírkových předmětů 
muzea. 

Akce:
14. 5. Přednáška k výstavě Šejdíři 
a šizuňkové.  Motivy potravin a jídla 
na exlibris ze sbírky Národního muzea 
v Praze, v 17 hod., Korvínský dům.
16. 5. Vernisáž výstavy Přerov včera 
a dnes, v 17 hod., přerovský zámek.
18. 5. Mezinárodní den muzeí, vstup 
zdarma do stálých expozic s průvod-
cem v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00.
24. 5. Muzejní noc, noční prohlídky, od 
18 hod., přerovský zámek.
30. 5. Přednáška Adam a Eva, dopro-
vodná akce k výstavě Přec mé srdce 
láskou hoří, přednáší Lubomír Vyňu-
chal, v 17 hod., Korvínský dům.
Muzejní edukace:  
Víš, co doopravdy jíš? Návštěvníci se 
hravou formou seznámí s historií fal-
šování potravin, dozvědí se o nástra-
hách jídelníčku a zásadách zdravého 
životního stylu.  
Objednávky: tel. 581 250 531 

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17
1. a 8. 5 otevřeno 9–17

Výstavy:
Do 31. 10. Dravci, sovy a sokoli – 
sezonní výstava o dravých ptácích. 
Moje oblíbená rostlina.  Výtvarné 
práce z dětské soutěže. Vstup v otví-
rací době, zdarma.

Akce:
2. 5. Den Slunce. Přednáška pracov-
níků prostějovské hvězdárny o Slunci, 
pozorování  dalekohledy. Od 17.00, 
budova ORNIS. Vstupné 20/10 Kč. 
4. 5. Vítání ptačího zpěvu – Hostýn-
ské vrchy. Sraz v 7.00 na autobusové 
zastávce na Hostýně. Po svazích 
Hostýna kolem  Lázní a Slavko-
va do Bystřice pod Hostýnem. Ukon-
čení okolo 13.00 v Bystřici p. H.
Ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
6. 5. Houbařské pondělí. Povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, mykologická 
poradna. Od 17.00, budova ORNIS. 
Vstupné 10 Kč.
10. a 11. 5. Swap – výměnný bazar 
oblečení. Nabídněte a přineste jarní 
a letní oblečení, které už nenosíte, 
od 6. do 9. května do ORNIS nebo až 
na akci. Cokoliv se vám bude hodit si 
naopak zdarma odnesete. Jen to, co 
byste nabídli svým nejlepším přátelům!  
10.5. od 17.00 do 19.00, 11. 5. od 9.00 do 
13.00.  COWorking – 1. Patro nad býva-
lou prodejnou Baťa. Vstupné 30 Kč.
16. 5. Ptáci a elektrická vedení – velký 
problém, který má řešení.  Přednáška. 
Od 17.00 v budově ORNIS. Vstupné 
10 Kč.
18. 5. Bečva – poslední živá řeka u nás? 
Cyklovýlet  s hydrobiologem Martinem 
Rulíkem kolem řeky Bečvy a vyprávění 
o životě v řece a o její činnosti. Sraz 
v 9.00 u ORNIS. Vstupné 20/10 Kč. Za 
deště se akce nekoná.  
18. 5. Mezinárodní den muzeí. Volný 
vstup do expozice a výstavy. 
Programy pro zájmové skupiny:
2. 5. Den Slunce – hodinové povídání 
o Slunci pro žáky ZŠ, pozorování Slun-
ce dalekohledy  
Dravci, sovy a sokoli – o dravých ptá-
cích, v nové výstavě
Ptáci – vše ze života ptáků
Bylinková zahrádka – o využití léči-
vých bylin
Stromy – o stromech v parku Michalov
Pod kloboukem – o houbách
Ptáci zemědělské krajiny – o čejce, 
koroptvi, skřivanovi a chřástalovi + 
vycházka 
Na návštěvě v záchranné stanici 
– komentovaná prohlídka stanice, 
zdarma.
Semínkovna: Po–Pá 8–16 hod., sdílení 
semínek zdarma
Ekoporadna: Po–Pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
Přihlášky na akce na tel. 581 219 
910 12, kosturova@prerovmuzeum.
cz nebo osobně v ORNIS. Informace 
o programech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba: Čt–Ne 9–18

Výstavy:
Do 27. 10. Héfaistovy vavříny – v gale-
rii na druhém nádvoří hradu budou 
k vidění díla uplynulých ročníků mezi-
národního setkání uměleckých kovářů 
Hefaiston. Prostor vyplní především 

díla oceněna mezinárodní porotou 
Hefaistonu v kategorii Demonstrované 
práce.

Akce:
4. 5. Author Šela Marathon. 20. ročník 
závodu horských kol. 
5. 5. Author Šela Cross Run – terénní 
běh na 10 km v okolí Helfštýna. Dětský 
Author Šela Marathon.
18. 5. Mezinárodní den muzeí. Vstup 
zdarma.
25.–26. 5. Festival vojenské historie. 
Pestrá přehlídka skupin historického 
šermu z různých období válečných 
dějin, 10–18 hod., Hrad Helfštýn.

MĚSTSKÝ DŮM
9. 5. Koncert legendy české folkové 
hudby Pavla Žalmana Lohonky s kape-
lou, v 19.30 hod.
12. 5. Nedělní párty – taneční odpole-
dne pro seniory se Záhorskou kapelou, 
ve 13.30 hod.  
13. 5. Lucerna – divadelní hra v hlavní 
roli s Pavlem Novým, v 19.30 hod.
26. 5. Nedělní párty – taneční odpo-
ledne pro seniory s kapelou Mini, ve 
13.30 hod.  

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
V MICHALOVĚ

12. 5. Dechový orchestr Haná, oslava 
Dne matek, bohatý doprovodný pro-
gram
19. 5. Synkopa
Začátky koncertů jsou v 15 hodin.
Divadelní klub Véčko
Dr. E. Beneše 20

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
2. 5. Prodej vyřazených opotřebo-
vaných knih a časopisů, suterén MěK 
v Přerově, 8–17 hod.
9. 5. Cesta k životní rovnováze – před-
náška Pavla Kavříka, učebna MěK 
v Přerově, od 17 hod.
15. 5. Koloběžkou po Asii – cestopisná 
přednáška Marka Jelínka, velký sál 
Klubu Teplo na Horním náměstí,  
od 17 hod.
16. 5. Láska a vztahy na dlani – před-
náška Jany Niessnerové, učebna MěK 
v Přerově, od 17 hod.
27. 5. Kulturní akademie knihovny 
na téma Zita Kabátová, učebna MěK 
v Přerově, od 13 hod.
Kvůli omezenému počtu míst je na 
akce nutná rezervace!

Akce pro děti:
3., 10., 17., 24. a 31. 5. X-BOX (oblíbené 
sportovní aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
3., 10., 17., 24. a 31. 5. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
7. 5. Tvořivá dílna – žabka z roliček, 
půjčovna pro děti, Palackého 1,  
od 12 hod.
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10. 5. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka v Předmostí, á 93/14, 
od 14 hod.

Akce v místních částech:
2. – 30. 5. Deskové hry, Kozlovice, 
každý čtvrtek od 16 hod.

6. – 30. 5. Tvořivá dílna – malované 
kamínky, Lověšice, od 16 hod.

7. 5. Tvořivá dílna – mamince k svátku, 
Lýsky, od 16 hod.

7. 5. Tvořivá dílna – kytička pro 
maminku, Žeravice, od 15.30 hod.

7. 5. Tvořivá dílna – dárek pro mamin-
ku, Vinary, od 16.30 hod.

9. 5. Tvořivá dílna – překvapení pro 
maminku, Čekyně, od 16 hod.

16. 5. Turnaj v deskových hrách, Hen-
člov, od 17 hod.

25. 5. Tvořivá dílna – pokladničky 
z plechovek a zvonkohry, Dluhonice, 
od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A 

Pondělí
6. 5. Jižní Afrika - Bedřich Šuba, 10.15 
hod.

13. 5. Oko: zrcadlo našeho zdraví, oční 
cviky – Olga Župková,10.15 hod.

13. 5. Cvičení paměti,11.15 hod.

20. 5. Londýn II. a St Albans –  Eva 
Tkadlecová, 10.15 hod.

27. 5. Rukodělná činnost: drátovaný 
obrázek, 10.15 hod.

Úterý - vycházky
7. 5. Návštěva solné jeskyně. Sraz 
v 10.30 hod. v centru SONUS. Kapacita 
jeskyně je omezená, je potřeba se při-
hlásit u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521. 

14. 5. Kroměříž, zahrady. Sraz na aut. 
nádraží v 10.05, nástupiště 12.  

21. 5. Muzeum A. C. Stojana v Beňově. 
Sraz na aut. nádraží v 8.50 hod., nástu-
piště 21. 

Středa 
15. 5. Kavárna pro seniory: Milano 
a muzeum 1. sv. války v Roveretu – 
Milan Pospíšilík, v 16 hod.
22. 5. Výlet: Boskovice – zámek, 
synagoga, kostel. Odjezd v 8.15 hod. od 
Sonusu, Cena 230 Kč. Přihlášky u M. 
Krejčířové, tel. 777 729 521.

Čtvrtek
2. 5.  Cvičení paměti, 10:15 hod.
9. 5. „Jaro, vítej!“ – výroba mýdla z jar-
ních bylinek s dětmi z MŠ, 10:15 hod.
16. 5. Slavíme svátek maminek – 
vystoupení dětí z MŠ, 10:15 hod.
30. 5. Cvičení paměti, 10:15 hod.
Cvičení pro seniory s lektorem
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi, v 9 
hod.
čtvrtek: 9. a 23. 5. cvičení se smovey 
kruhy, v 8.30 a 9.40 hod. 
čtvrtek: 2., 16., 30. 5. cvičení na balo-
nech, v 9.00 hod. 
Internet pro seniory: pondělí od 9 do 
13 hod.
PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14.45 do 16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 13. 5. Cena kurzu je 450,- Kč. 
Kurz probíhá v Centru SONUS, Palac-
kého 17a a přihlásit se můžete u M. 
Krejčířové, tel. 777 729 521.

ZPĚVY TAIZÉ 
Každé úterý od 7. 5. do 4. 6. budou 
v kostele sv. Michaela na Šířavě probí-
hat od 19 do 20.30 hodin zpěvy Taizé. 

DUHA KLUB RODINKA
15., 22. a 29. 5. Tvořivé dílničky – šití na 
šicích strojích pro začátečníky
11. 5. Míle pro mámu, od 14. hod. 
v parku Michalov

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS a BIOS

3. 5. O Nej mazlíka – uzávěrka kore-
spondenční soutěže, BIOS
4. 5. Šela Marathon 
5. 5. Dětský Šela Marathon
8. 5. Hry a soutěže na Želatovské ulici 
v rámci akce Dne Osvobození
15. 5. Jarní koncert v klubu Teplo 
– vystoupení dětí ze zájmových 
útvarů
15. 5. Rybářská soutěž pro děti, BIOS, 
od 15 hodin
18. 5. DANCE EVOLUTION –  taneční 
soutěž  Sportovní hala TJ Spartak, od 
9 hod.
24. 5. Rukodělný kurz – Černý drát – 
kočička věšák, Atlas
31. 5. Den dětí v Bios od 9 do 15 
hodin, přihlášky kolektivů předem!

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26
13.–17. 5. Týden rodiny, od 9 do 12 
hodin 
19. 5. Den s tátou, relaxační den pro 
maminky, 14–17 hodin
31. 5. Den dětí, 9–12 hodin

JEDEN SVĚT
15. 5. Projekce filmu z festivalu Jeden 
svět: Piráti ze Salé, režie Rosa Rogers, 
Merieme Addou. Na pozůstatcích 
někdejší pirátské pevnosti v maroc-
kém Salé vyrostla první marocká 
cirkusová škola, ta poskytuje alterna-
tivní vzdělání mladým lidem. Kavárna 
Peťkafe (Jiráskova ulice), v 18 hod., 
zdarma.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Každý čtvrtek – večerní pozorování 
noční oblohy, od 20 hodin, jen za příz-
nivého počasí.

16. 5. Historie dalekohledů II. – Od Gali-
lea k monstrům 21. století, přednáší 
Miloš Slaný, v 18 hod. 

30. 5. Co je vesmír, přednáší Petr Karel, 
v 18 hod. 

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

10. –11. 5. Sokolská celostátní loutkář-
ská přehlídka

10. 5. Prohlídka prostor loutkového 
divadla pro veřejnost, od 10 hod.

* Kašpárek v Sokole aneb Pojďme cvi-
čit, loutkářský soubor Sokol Chrudim, 
ve 14 hod.

11. 5. * Kaimovo dobrodružství, Pře-
rovský Kašpárek, v 9.30 hod.

*  O kozách a loupežnících, Divadlo 
Sokolík Vyškov, v 11 hod.

*  Tajemství starého kahance aneb 
Poklad skřítků, Kašpárek Sokol Uher-
ské Hradiště, ve 14 hod.

* Dobrodružství Hopa a Hupa, Sokol 
Praha Hostiva5, Frydolín, v 15 hod.

* Kašpárkovi kamarádi, Sokol Olšany, 
v 16 hod.

* Individuální výstupy s loutkou, sou-
těž s postupem na Loutkářskou Chru-
dim, v 18.30 hod. 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Havlíčkova 29, Přerov
Odborná poradna: středa 15–18 hodin
29. 5. zasedání zástupců ZO okresu 
Přerov, od 15 hodin, Smetanova 7, Pře-
rov, sál v 1. patře budovy ve dvorním 
traktu  

OSLAVA 1. MÁJE
Svátek práce si Přerované připomenou 
ve středu 1. máje od 9 hodin na Horní 
náměstí. Na programu budou kulturní 
vystoupení a atrakce pro děti. 

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

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

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–14 6 –7.30; 9–14 senioři 13 – 14

Úterý 15-17; 18-20 6 – 7.30; 9 – 17; 18–21 6– 7.30; 9–17; 18-20

Středa 15–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –17 
19 – 21 

6 – 7.30; 9 –16 
19 – 20 muži 14-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 12 
13 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 12 
13 – 15; 18 – 20 senioři 13 – 14 ženy 14-21

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30 
9 – 19

Sobota 10–20 10–20 10–20 společná 10-20

Neděle 10 – 18 10 – 18 10–18 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
středa  

1. a 8 .5. 10–20 10–20 16–18 10–20 společná 10-20

sobota 11.5. 10–18.30 10–18.30 11–12.30 10–18.30 společná 10-20

sobota 25.5.
hodiny omezení * otevírací doby  budou aktualizovány na www.bazenprerov.cz

neděle 26.5.

* zatím nejsou upřesněny požadavky, ale bude omezení
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 5. 15:00 AVENGERS: ENDGAME , dabing
1. 5. 18:30 AFTER: POLIBEK, TITULKY,  
od 15 let
1. 5. 20:15 LOVENÍ, od 12 let
2. 5. 10:00 ŽENY V BĚHU, Bio senior,  
od 12 let
2. 5. 18:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED, 
titulky
2. 5. 20:00 THE BEACH BUM, titulky,  
od 15 let
3. 5. 17:30 HELLBOY, dabing, od 15 let
3. 5. 20:00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky,  
od 15 let
4. 5. 17:00 AVENGERS: ENDGAME 2D, 
dabing, přístupný
4. 5. 20:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
5. 5. 15:00 LÉTO S GENTLEMANEM, Bio 
senior
5. 5. 17:00 TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY
5. 5. 19:00 AVENGERS: ENDGAME 3D, 
dabing
6. 5. 18:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing,  
od 12 let
6. 5. 20:00 BOHEMIAN RHAPSODY,  
titulky, od 12 let
7. 5. 18:00  TERORISTKA, od 12 let
7. 5. 20:00 LOVENÍ, akce Levné úterý,  
od 12 let
8. 5. 10:00 DO KRYTŮ, Přerove! 
8. 5. 11:00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATO-
MOVÉHO KRYTU V KINĚ HVĚZDA

8. 5. 13:00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATO-
MOVÉHO KRYTU V KINĚ HVĚZDA 
8. 5. 15:30 DUMBO, dabing
8. 5. 17:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
8. 5. 19:30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK,  
titulky, od 15 let
9. 5. 10:00 BOHEMIAN RHAPSODY,  
Bio senior, titulky, od 12 let
9. 5. 18:00 SNĚŽÍ!, od 12 let
9. 5. 20:00 TERORISTKA, od 12 let
10. 5. 17:30 AFTER: POLIBEK, titulky,  
od 15 let
10. 5. 20:00 AVENGERS: ENDGAME 3D, 
dabing
11. 5. 17:30 BOHEMIAN RHAPSODY,  
titulky, od 12 let
11. 5. 20:00 LOVENÍ, od 12 let
12. 5. 17:30 PSÍ DOMOV, Bio senior, dabing
12. 5. 20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
13. 5. 17:30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky,  
od 15 let
13. 5. 20:00 AVENGERS: ENDGAME ,  
titulky
14. 5. 18:00 TERORISTKA, od 12 let
14. 5. 20:00 CAPTAIN MARVEL ,  
akce Levné úterý, dabing, od 12 let
15. 5. 18:00 MONETOVY LEKNÍNY - magie 
vody a světla, Artfilm, titulky
15. 5. 20:00 MOJE STOLETÍ, Artfilm
16. 5. 10:00 LÉTO S GENTLEMANEM, Bio 
senior
16. 5. 18:00 POKÉMON: DETEKTIV 
PIKACHU 3D, dabing

16. 5. 20:00 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let
17. 5. 16:30 AVENGERS: ENDGAME , dabing
17. 5. 20:00 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let
18. 5. 17:30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky,  
od 15 let
18. 5. 20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
19. 5.  17:30 PAŠERÁK, Bio senior, titulky, 
od 15 let
19. 5.  20:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing,  
od 12 let
20. 5.  18:00 TERORISTKA, od 12 let
20. 5.  20:00 MY, titulky, od 15 let
21. 5.  18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
21. 5.  20:00 ZRODILA SE HVĚZDA, akce 
Levné úterý, titulky, od 12 let
22. 5.  17:30 TRHLINA, titulky, od 12 let
22. 5. 19:30 AVENGERS: ENDGAME , dabing
23. 5.  10:00 SKLENĚNÝ POKOJ, Bio senior, 
dabing, od 12 let
23. 5.  17:30 ALADIN 3D, dabing
23. 5.  20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ, titulky, 
od 15 let 
24. 5.  17:30 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let
24. 5. 20:00 SYN TEMNOTY, titulky,  
od 15 let
25. 5. 18:00 TERORISTKA, od 12 let
25. 5. 20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ, titulky, 
od 15 let
26. 5.  15:00 LOVEní, Biosenior, od 12 let
26. 5.  17:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
26. 5.  19:00 AVENGERS: ENDGAME 3D, 
dabing

27. 5. 18:00 SYN TEMNOTY, titulky,  
od 15 let
27. 5.  20:00 TRHLINA, titulky, od 12 let
28. 5. 17:30 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let
28. 5.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY,  
akce Levné úterý, titulky, od 12 let
29. 5.  17:30 BOLEST A SLÁVA , Artfilm, 
titulky, od 15 let
29. 5.  20:00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky,  
od 15 let
30. 5.  10:00 ŽENY V BĚHU, Biosenior,  
od 12 let
30. 5.  17:30 GODZILLA II. KRÁL MONSTER, 
titulky, od 12 let
30. 5.  20:00 MÁMA , titulky, od 15 let
31. 5.  17:30 ALADIN, dabing
31. 5.  20:00 GODZILLA II. KRÁL MONSTER 
3D, titulky, od 12 let
BIJÁSEK
1. 5.  10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
3. 5.  15:30 UGLYDOLLS
5. 5.  10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
11. 5.  15:30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU
12. 5.  15:30 POKÉMON: DETEKTIV 
PIKACHU
18. 5.  15:30 UGLYDOLLS
19. 5.  15:30 POKÉMON: DETEKTIV 
PIKACHU
25. 5.  15:30 ALADIN
26. 5.  10:00 V OBLACÍCH

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Květnová výstava na Trafačce patří přerov-
ské výtvarnici Dagmar Mráčkové. Ta se více 
než tři desítky let věnuje převážně textilní 
tvorbě. Šité dekorace tvoří sama a neza-
měnitelný punc získávají až díky ručním tis-
kům nebo štětci a barvičkám. Její malovaná 
sluníčka, tulipány, kočky, ptáčci, ještěrky 
zdobí ubrusy, prostírání, obaly na knížky, 
tašky, polštáře ale i hračky.  Některé textilie 
doplňuje i krátkými texty s jejím typickým 
veselým rukopisem. Přírodní motivy maluje 
také na obrazy a hedvábné šály.

Už posedmé vystavují v Galerii města Přerova žáci 
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přero-
vě. Letos budou v galerii k vidění originální výtvarné 
práce 22 absolventů. Návštěvníci si mohou jejich 
tvorbu prohlédnout od 30. dubna, kdy je na 17. hodinu 
naplánována vernisáž. Výstava potrvá do 26. května. 
O čtyři dny později ji vystřídá dílo Dany Hlobilové, 
91leté přerovské rodačky. Vernisáž výstavy začíná 
30. května v 17 hodin. Držitelka mnoha ocenění za 
celoživotní přínos pro českou výtvarnou scénu 
vystaví obrazový cyklus Evropská  velkoměsta a své 
kresby, kovové plastiky i ručně tkané koberce. 

Vernisáží začne v úterý 7. května v 17 hodin 
výstava Sdružení nezávislých amatérských 
fotografů (SNAFO 2008). V minulém roce na 
podzim uplynulo deset let od založení toho sdru-
žení a právě v roce 2009 se uskutečnila jejich 
první společná výstava. Na letošní vzpomínkové 
výstavě s názvem Ohlédnutí – výběr z tvorby 
– představí svá díla patnáct fotografů. Autoři se 
v nich snaží zachytit neopakovatelné okamžiky 
každodenního života. Chvíle na první pohled oby-
čejné, přesto kouzelné a pro neustálý spěch pře-
hlížené. Výstava fotografií potrvá do 21. června.

Milovníci umění by si neměli nechat ujít díla 
předních českých grafiků, která jsou od 
května k vidění v Galerii Eso. K vidění jsou díla 
předního českého grafika Jiřího Anderleho. 
Jeho tvorba je zastoupena i v newyorském 
Metropolitním muzeu nebo v pařížském Pom-
pidouově centru. Zajímavé jsou také grafiky 
pražského mistra výtvarného umění Jiřího 
Slívy. Jeho grafiky umějí výmluvně promlou-
vat beze slov, protože jim nechybí humor. Nejmladším z trojice renomovaných 
grafiků je Oldřich Jelen. Ten tvoří volné grafické listy náročnou technikou tisku 
z kamene - litografii, ve které zhodnocuje dokonalou kresebnou techniku.  


