
Radary ukáznily řidiče
Po ročním provozu radarů  
se ukázalo, že řidiči jezdí  
pomaleji. 
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Vánoční trhy budou letos v režii  
města, zaplatí za ně dva miliony korun

Juraj Aláč

S novým vydavatelem Přerovské listy mírně pozmění svoji podobu
Počínaje listopadovým číslem, které prá-

vě držíte v rukou, se mírně mění vzhled Pře-
rovských listů. Nově je připravuje pro město 
Přerov společnost Regionální vydavatelství 
s. r. o., která zvítězila ve výběrovém říze-
ní na přípravu a tisk radničního periodika. 
Objem informací se ale měnit nebude a Pře-
rovské listy budou přinášet informace o dění 
v našem městě. Zároveň se mění i poskyto-
vatel distribuce a budeme rádi, pokud nám 

dáte vědět v případě, že Přerovské listy nebu-
dou ve vaší schránce. Distribuce začíná vždy 
v posledních dnech v měsíci. 

Děje se ve vašem okolí něco, o čem by-
chom měli vědět? Kontaktujte nás, prosím, 
na redakčním e–mailu prerovskelisty@ 
regvyd.cz. 

Roznos Přerovských listů do poštovních 
schránek ve městě nově zajišťuje Česká dis-
tribuční – jestliže nebudete mít noviny ve 

schránce, můžete poslat reklamaci na tyto dvě 
adresy: hana.miculkova@distribucni.cz 
a marcel.holes@distribucni.cz, v ko-
pii pak na e–mail: lenka.chalupova@ 
prerov.eu. 

Inzertní pracovnicí Přerovských listů zů-
stává Yvona Pařízková: yvona.parizkova@
seznam.cz, telefon: 602 755 916.

Volné Přerovské listy jsou k dispozici 
v Městském informačním centru. red

Po dvou letech budou vánoční 
oslavy v centru Přerova pod 
taktovkou města. Letos v létě 
totiž odstoupila od smlouvy 
o pořádání vánočních trhů 
soukromá společnost, která je 
měla organizovat a zajišťovat 
kulturní program až do roku 
2027. Obyvatelé Přerova 
ale o tradiční trhy a kulturní 
program na náměstí nepřijdou. 

Přerovská radnice svěřila 
před dvěmi lety pořádání vánoč-
ních trhů soukromé společnos-
ti a ta také měla na své náklady 
zajistit stánky, trhovce i kultur-
ní program. Organizátor trhů 
ale smlouvu vypověděl s tím, že 
jsou trhy prodělečné. Radnice 
tak musela rychle jednat a v prů-
běhu prázdnin hledala řeše-
ní. V srpnu definitivně rozhodla 
o tom, že tradiční vánoční akci 
bude pořádat příspěvková or-
ganizace Kulturní a informační 
služby města Přerova. Jeho ře-
ditel Jaroslav Macíček obratem 
začal jednat s prodejci, dodava-
teli techniky a osvětlení a také 
s účinkujícími. „Zde bych chtěl 
poděkovat přerovským technic-
kým službám za vstřícný krok 

při nabídce prodejních stánků. 
Bylo to hektické, ale myslím, že 
máme vše připraveno tak, aby 
Vánoce v Přerově 2019 proběhly 
k co největší spokojenosti Přero-
vanů i návštěvníků z jiných měst 
a obcí,“ říká Macíček.

Návštěvníci se mohou těšit 
na dva ohňostroje a 56 koncertů 
a vystoupení

Vánoční trhy společně s kul-
turním programem odstartují 

první adventní neděli 1. prosin-
ce slavnostním rozsvícením vá-
nočního stromu na náměstí T. G. 
Masaryka. Strom rozsvítí primá-
tor města Petr Měřínský s dětmi, 
které získaly prestižní ocenění 
Scholar. „Je to asi dvanáctime-
trový smrk, který roste na po-
zemku města, a protože hrozí, 
že by se mohl vyvrátit, je potře-
ba ho pokácet. Poslouží tak pro 
vánoční trhy, je to ideální vol-
ba,“ prozradila vedoucí provozu 

Technických služeb města Přero-
va Martina Haluzíková.

Před Galerií města na Hor-
ním náměstí se zároveň rozsvítí 
tradiční dřevěný betlém. Chybět 
nebude každoročně návštěvníky 
velmi oblíbená mikulášská show 
zakončená ohňostrojem. A ješ-
tě na jeden ohňostroj se mohou 
lidé těšit, na ten novoroční. Kro-
mě trhů bude na Horním náměs-
tí také velký prodejní jarmak his-
torických řemesel s kulturním 
programem, který je připraven 
na stříbrnou neděli. 

V rámci kulturního programu 
se uskuteční 56 koncertů a vy-
stoupení. Budou se prezentovat 
mateřské školy, dětská zájmo-
vá sdružení a pěvecké sbory. Své 
koncerty odehraje řada přerov-
ských kapel. „Pozvali jsme i na-
dregionální kapely, například 
Argemu, Turbo, Kern, Legendy 
se vrací, J. A. Kronek & Hrubin. 
V programu se objeví i oblíbené 
revivalové skupiny,“ vyjmenová-
vá jednotlivé protagonisty Mací-
ček a dodává, že celkové náklady 
překročí částku dva miliony ko-
run. Podrobný program najde-
te na webu města od 4. listopa-
du. Celé jeho znění zveřejníme 
i v příštím vydání Přerovských 
listů.

Vánoční trhy pod taktovkou města budou plné kulturního programu, zachovány budou trhy 
a potěší i mikulášský a novoroční ohňostroj.   Foto | archiv města Přerova

Historická studna potvrzena
Archeologové nalezli  
studnu mezi lípami na Horním 
náměstí. 
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Rozhovor s Petrem Dutkem
První polistopadový starosta 
Přerova vzpomíná na změny po 
Sametové revoluci.
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Dopravu v Přerově stále komplikují uzavírky, 
po otevření dálnice může doprava zhoustnout

Juraj Aláč

V polovině října se v Přerově dělníci pustili do oprav dalších dvou 
silnic. Řidiči, kteří už teď stojí v dlouhých kolonách při příjezdu 
do města od Olomouce kvůli částečné uzavírce Polní ulice, se 
musí obrnit ještě větší trpělivostí. Do poloviny prosince budou 
komplikovat průjezd Komenského ulicí práce na kanalizaci a po 
otevření dálnice do Lipníka by mohlo dojít k dalšímu nárůstu aut 
projíždějících městem.

Stavební práce na dálničním úseku mezi Přerovem a  Lipníkem jsou už většinou ukončeny. 
V polovině prosince začne silnice sloužit motoristům.  Foto | Juraj Aláč

S částečným omezením do-
pravy musejí řidiči v Komen-
ského ulici počítat až do 15. pro-
since. Společnost Vodovody 
a Kanalizace Přerov tam prová-
dí  rekonstrukci stokové sítě bez-
výkopovou technologií. Ani tato 
pro okolí šetrná metoda, ale ne-
jde udělat bez omezení provozu. 
„Nepůjde o úplnou uzavírku, ale 
o částečnou, takže se řidiči mu-
sejí připravit na to, že v ulici Ko-
menského – ve směru na ulici 
Velké Novosady – se dva jízdní 
pruhy budou sbíhat do jednoho, 
což pochopitelně dopravu v cen-
tru zpomalí. Navíc bude nutno 
snížit rychlost na 30 kilometrů 
v hodině – tím chceme zajistit 
větší bezpečí nejen pro řidiče, ale 
i dělníky,“ sdělil Alexandr Salaba 
z přerovského magistrátu.

Po dálnici projedou řidiči 
v polovině prosince

Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) potvrdilo úmysl pus-
tit na nově postavenou dálni-
ci mezi Přerovem a Lipníkem 
nad Bečvou motoristy v polovi-
ně prosince. Stavební firmy in-
tenzivně pracují v celém úseku 

stavby a dokončují vozovkové 
vrstvy a přejezdy středního dělí-
cího pásu, probíhá montáž svo-
didel a na mostech se komple-
tuje příslušenství. Kanalizační 
systémy projdou kontrolní ka-
merovou prohlídkou a napojí se 
odvodňovací žlaby. 

„Finišuje se na montáži pro-
tihlukových opatření, osazují se 
portály s velkoplošným doprav-
ním značením. Jako poslední se 
chystá zapojení rozvodů elek-
trické energie a systému SOS 
hlásek. Průběžně probíhá ozele-
nění svahů a výsadby,“ upřesnil 
výčet prací před otevřením sil-
nice mluvčí ŘSD Jan Studecký. 

I s otevřenou dálnici  
může aut ve městě přibývat

Na otevřený úsek dálnice D1 
z Přerova na Lipník nad Bečvou 
dojde podle vedení města k pře-
sunu vozidel ze silnice I/47, kte-
rá paralelně kopíruje novou 
dálnici a tím k možnému ná-
růstu dopravy ve městě. Už teď 
je situace kritická kvůli stavbě 
mimoúrovňového křížení s že-
leznicí a hlavní tepna v ulici 
Polní je otevřena jen v jednom 
směru, od Zlína na Olomouc. 
„S dokončením této stavby se 

včetně zpoždění, které stav-
ba nabrala, počítá ve třetím 
čtvrtletí roku 2021. V současné 
době platí na území města Pře-
rova a jeho místních částí zá-
kaz vjezdu nákladních aut nad 
12 tun, které městem jen pro-
jíždějí. Toto omezení bude pla-
tit i nadále, i po otevření nové 
části dálnice,“ upřesnil náměs-
tek primátora pro dopravu To-
máš Navrátil. Dálnice bude 
osazena značkami, které budou 
všechna vozidla navádět od Os-
travy na Prahu a Brno po dál-
nicích D35 a D46, stejně jako 
doprava z Brna na Ostravu ne-
bude směrována na Kromě-
říž a Přerov. „Dopravě značně 
uleví průpich městem. S jeho 

Jedna jízdenka ve více dopravních 
prostředcích, to je nový tarif kraje

Olomoucký kraj uzavřel nové 
smlouvy s Českými drahami, pla-
tit začnou od příštího roku. Na 
změny se musí připravit ti, kteří 
po kraji cestují vlakem. Nově bu-
dou mít možnost využívat jednu 
jízdenku na různé dopravní pro-
středky. Vlaková doprava se totiž 
stane součástí krajského integro-
vaného systému. Nejdůležitější 
změnou je to, že regionální jízden-
ky bude od příštího roku prodá-
vat přímo kraj. Chce tak mít pod 
kontrolou veškeré finance ze za-
placených jízdenek. Původně se 

mělo cestování po kraji od nové-
ho roku prodražit majitelům sle-
vových IN Karet Českých drah. 
Podle dřívější dohody by slevy 25 
a 50 procent nemohli lidé uplatnit 
na osobní a spěšné vlaky. V regio-
nálních spojích měl platit výhrad-
ně tarif IDSOK. Kvůli stížnostem 
cestujících nakonec hejtmanství 
s vedením drah podepsalo nové 
podmínky smlouvy. Díky nim si 
i majitelé IN Karet mohou vybrat, 
jestli chtějí využít slevu v rámci 
IDSOK nebo takzvanou IN Kartu 
Českých drah.  fli 

stavbou se začne na jaře příští-
ho roku a dokončen bude v roce 
2022. Dokončením mimoúrov-
ňové křižovatky a průpichu se 
situace ve městě výrazně zlepší. 
Samozřejmě netrpělivě čekáme 
na zahájení stavby posledního 
úseku dálnice D1,“ posteskl si 
radní Navrátil. 

Poslední etapa obchvatu Pře-
rova – napojení dálnice u Říko-
vic, je ale zatím v nedohlednu. 
ŘSD pokračuje ve výkupech 
pozemků, kdy je z 910 vlast-
níků vypořádáno 785 majite-
lů (84,6 % – stav k září letošní-
ho roku). Uzavírají se nájemní 
smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dále pokra-
čují vyvlastňovací řízení.
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Plán na strategickou průmyslovou zónu 
v Bochoři zatím zůstává v nedohlednu

Průmyslová zóna v Přerově-
-Bochoři nebude. Budoucnost 
bývalé vrtulníkové základny je 
tak stále nejistá. Po čtyřech le-
tech příprav Ministerstvo prů-
myslu a obchodu odložilo zá-
měr vybudovat v Bochoři na 
třísethektarovém území strate-
gickou průmyslovou zónu kvůli 
tomu, že projekt za 1,4 miliardy 
provázely problémy s výkupy 
pozemků i ochranou podzem-
ních vod. 

K zmrazení plánů přichází 
v době, kdy přerovští zastupitelé 

schválili podporu investorovi, 
který by chtěl v Bochoři začít 
vyrábět dvoumotorové letouny 
a získat i prostory ve kterých by 
vznikla škola pro piloty těchto 
letadel. Aktuálně využívají jižní 
část letiště tři desítky menších 
firem. Jeho další osud je tak za-
tím nejistý. 

Hlavní výhodou bochořské 
průmyslové zóny mělo být její 
přímé napojení na dálnici D1. 
Poslední úsek mez Přerovem 
a Říkovicemi se ale ještě ani ne-
začal stavět. fli 
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Zastupitelé podpořili prodloužení Baťova 
kanálu, v Přerově by měl vzniknout přístav
Prodloužení Baťova kanálu do 
Olomouce s odbočkou v Přerově. 
Záměr, kterému přerovští 
zastupitelé dali zelenou 
a připojili se tak k memorandu, 
které v červnu inicioval 
Olomoucký kraj. Slibují si od 
něj posílení cestovního ruchu, 
právě v Přerově by totiž mohl 
vzniknout přístav. 

Projekt za stovky milionů ko-
run připravuje Ředitelství vod-
ních cest a je rozdělen do čtyř 
etap. V první fázi by se měl 

Baťův kanál prodloužit z Kro-
měříže do Lobodic, odtud do 
Tovačova, Olomouce a ve čtvr-
té etapě se počítá s připojením 
města Přerova. 

„Pokud by se to realizovalo, 
tak to zatraktivní město Přerov 
a pomohlo by to také k jeho roz-
voji,“ vysvětlil výhody projektu 
přerovský primátor Petr Měřín-
ský. V tuto chvíli jsou ve hře dvě 
varianty připojení, a to buď na-
pojení města přes vodní koridor 
Dunaj–Odra–Labe, nebo přes 
řeku Bečvu.

BAŤŮV KANÁL OŽIVUJE CESTOVNÍ RUCH

Baťův kanál dnes měří přes 50 kilometrů a vede od Otrokovic ve Zlín-
ském kraji přes Veselí nad Moravou, Strážnici a Petrov v Jihomorav-
ském kraji až na Slovensko do Skalice. Po plánovaném prodlouže-
ní trasy z Otrokovic do Kroměříže a z Petrova do Hodonína by jeho 
délka přesáhla 75 kilometrů. Ročně kanál navštíví devadesát tisíc lidí, 
na kolech projede čtvrt milionu cyklistů a v přístavech si mohou lidé 
půjčit zhruba 150 lodí. 

Na Bečvě v Přerově zatím pluje loď Kordulka a ta je mezi obyvateli města oblíbená. Za pár let 
by mohl být z Přerova velký přístav.  Foto | Juraj Aláč

Baťův kanál by se měl pod-
le studie prodloužit s využitím 
částí řeky Moravy a splavně-
ním starého mlýnského náhonu 
s případnými propojkami nebo 

delšími kanály. Součástí navr-
žené trasy jsou plavební komo-
ry, zdvihadla, přístaviště, mola, 
kempy a další zázemí pro vodní 
turistiku.  fli

Radary ve městě krotí řidiče, cena za jejich pořízení se magistrátu už vrátila

Juraj Aláč

Statické radary za dvanáct 
měsíců svého provozu zachytily 
28 761 příliš rychlých řidičů, kte-
ří se hnali silnicí v některé z míst-
ních částí. Zařízení umí zazname-
nat rychlost aut jedoucích v obou 
směrech a automaticky odesí-
lá magistrátu hlášení s fotogra-
fií hříšníka. „V loňském roce, po 

zprovoznění radarů, jsme měli 
například v Lýskách průměrně 
172 událostí překročení rychlosti 
denně, letos poklesl počet hříšní-
ků na 107 denně. Dokazuje to, že 
řidiči radary zaznamenali a jez-
dí bezpečněji,“ reagovala vedoucí 
odboru správních služeb přerov-
ského magistrátu Jitka Kočicová. 

Podle jejich slov mají při 
projednávání přestupku řidiči 

RADARY V ČÍSLECH

Nejvyšší naměřená rychlost: 
152 km/h v místní části Lověšice
132 km/h v místní části Lýsky
104 km/h v místní části Kozlovice

Počty přestupků za den: 
Lýsky 2018–172 událostí / 2019–107 událostí
Lověšice 2018–145 události / 2019–130 událostí

Oznámených případu v 2018: 
9 774, z toho zaplaceno na 1. výzvu: 6 190 (63 %)

Oznámených případu v 2019:
19 897, z toho zaplaceno na 1. výzvu 11 990 (60 %)

klasické výmluvy: že si v obci 
nevšimli dopravního značení, 
potřebovali bezpečně dokončit 
předjíždění nebo jen spěchali. 
K těm kuriózním pak patří vý-
mluvy na zdravotní stav řidi-
če nebo posádky, křičící dítě na 
zadním sedadle a nemožnost se 
soustředit na jízdu, a nebo řidič 
v novém autě se vymlouval na 
příliš citlivý plynový pedál.

Pokuty lidé zaplatí většinou  
na první výzvu

I přes výmluvy řady motoris-
tů si většina z nich uvědomuje, 
že spáchala přestupek. „Za loň-
ský rok jsme na pokutách vybra-
li 4, 3 milionu a letos více než 
13 milionů korun. Na první vý-
zvu zaplatí zhruba šedesát pro-
cent řidičů,“ upřesnila Jitka Ko-
čicová. Největší „žně“ byly podle 
očekávání v Lýskách, kde rovný 
úsek cesty řidiče svádí k rychlé 
jízdě. 

Náklady na pořízení tří ra-
darů dosáhly dva a půl milionu 
korun a město muselo přijmout 
sedm nových zaměstnanců pro 
zpracování přestupků. O jedno 
místo byla posílena i městská 
policie. 

Radar v  Lýskách zachytil během roku i  re-
kordmana, který obcí projížděl rychlostí 
132 km/ hod.  Foto | Juraj Aláč

Tři automatické radary sledují provoz automobilů v místních částech 
Kozlovice, Lýsky a Lověšice. Za rok provozu zaznamenaly téměř 
třicet tisíc přestupků a úředníci magistrátu rozeslali výzvy k uhrazení 
pokut ve výši šestnácti milionů korun. Za pořízení radarů město 
zaplatilo dva a půl milionu korun. Radary si tak na sebe vydělaly, 
především ale naučily řidiče sundat nohu z plynu. 
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KRÁTCE Kácení v městských lesích pokračuje

Juraj Aláč

Lesníci dál kácí smrky v polesí 
Svrčov, které poškodil kůrovec, 
k zemi padne ještě patnáct 
hektarů lesní půdy. Radnice 
za těžbu zaplatí dva a půl 
milionu korun, další peníze má 
připravené na nákup nových 
sazenic a opravu rozbitých cest. 
Vynaložené náklady by se sice 
mohly radnici vrátit z prodeje 
vytěženého dřeva, jenže o to 
není mezi kupci valný zájem, 
kvůli kůrovcové kalamitě je 
všude dřeva dost. 

O kalamitě hovoří lesníci po-
sledních pět let. „Od roku 2014 
do roku 2018 obdrželo měs-
to za prodej dřeva z této kůrov-
cové kalamity zhruba 42 mili-
onů korun, většina peněz, více 
než 28 milionů korun, šla zpát-
ky do lesa. Jediné, co by Přerovu 

mohlo pomoci, jsou finanční do-
tace. Vláda vyhlásila, že bude 
dotace poskytovat, zatím ale 
není uvedeno, o jaký program 
se bude jednat,“ nastínil možné 
řešení Bohumír Střelec, jedna-
tel přerovských technických slu-
žeb, které mají správu polesí na 

starosti. Dalším problémem jsou 
sazenice. Největší poptávka je po 
habru, buku, dubu a lípě, které 
by měly smrky nahradit a pomo-
ci kůrovcovou kalamitu vymítit. 
Jenže lesní školky nestíhají saze-
nice produkovat, a tak je lesníci 
shánějí horko těžko.

Lesní cesty lemuje dřevo pokácených smrků, které se prodává pod cenou. Při kácení trpí také 
lesní cesty, které bude muset správce lesa po skončení těžby opravit.  Foto | Juraj Aláč

Jakuba Navaříka, předsedu redakční rady Přerovských listů
Co je hlavním posláním 
redakční rady?

Naším hlavním úkolem je  
je dohlížet na informovanost 
občanů prostřednictvím mě-
síčníku Přerovské listy. Mezi 
naše obvyklé úkoly patří při-
nášet informace o aktuálním 
dění a o důležitých informa-
cích, jako je kulturní přehled, 
přistavování velkoobjemových 
kontejnerů nebo například in-
formace o rozhodnutích zastu-
pitelů a vedení města. K tomu 
nám například napomáhá fakt, 

že členové této komise mají roz-
dílné profese i zájmy, rozdílný 
věk a žijí v různých 
částech města. Díky 
tomu mohou společ-
ně přinášet zajímavé 
a vyvážené náměty 
ze všech oblastí živo-
ta v Přerově

Čím se aktuálně 
zabýváte?

Protože našim úkolem je při-
nášet nejen témata pro články, 
ale také náměty pro měsíčník 

OTÁZKA PRO...

jako takový, tak například prá-
vě tato rubrika „Otázka pro…“ 

vznikla z našeho pod-
nětu – chceme tím ob-
čanům trochu přiblí-
žit, jak město funguje 
a jak se na tom podíle-
jí sami občané. 

Z aktuálních ná-
mětů se například 
nabízí blížící se ad-
vent a vánoční pro-

gram na náměstí TGM, který 
je teď už občany napjatě oče-
káván. Aktuálně jsme ale také 

řešili úkol pro nás nezvyk-
lý – protože v minulých mě-
sících bohužel vypověděl vy-
davatel smlouvu, museli jsme 
najít nového vydavatele i re-
daktora Přerovských listů. Na-
šim nejdůležitějším úkolem je 
nyní pomoct novému redak-
torovi co nejsnáze proniknout 
do problematik našeho města 
a potřeb občanů tak, aby Pře-
rovské listy fungovaly dále jak 
jsme všichni zvyklí a občané je 
každý měsíc nacházeli ve svých 
schránkách.  ala

Odstartovaly nové dotace, poprvé mohou lidé žádat o finanční podporu na sport a na dešťovku
Přerovští zastupitelé schváli-

li nové dotační programy pro ná-
sledující rok. Nově město přispěje 
finanční částkou dospělým spor-
tovcům, přičemž si úspěšní žada-
telé mezi sebe rozdělí dva a půl 
milionu korun. Pro obyvatele 
Přerova, kteří se rozhodnout, ve 
svých domovech zadržovat deš-
ťovou vodu, je pak určeno tři sta 
padesát tisíc korun z dotačních 
peněz. 

Vůbec poprvé přichází Přerov 
s finanční podporou pro dospělé 
sportovce. Žádat o peníze mohou 
jednotlivci i sportovní kluby, a to 
jak profesionální, tak i amatérské 

spolky. Rozdělí si mezi sebe dva 
a půl milionu korun. Nebude při-
tom záležet na tom, jestli jde o vr-
cholový nebo amatérský sport. 

„Program bude rovněž podpo-
rovat organizování významných 
sportovních akcí pro dospělé na 
národní a mezinárodní úrov-
ni, které reprezentují a propagu-
jí Přerov v celoplošných médiích 
a na sociálních sítích. Žádající bu-
dou podle daných kritérií získávat 
body – a na základě toho se pak 
může odvíjet podpora,“ vysvětlil 
přerovský náměstek přerovské-
ho primátora Petr Kouba. Jed-
nou z podmínek je, aby sportovci 

reprezentovali Přerov, hodnotit se 
bude také velikost členské základ-
ny a dosažená sportovní úroveň. 
„Sportovní kluby mají problém 
získat sponzory a bez příspěvku 
města mají existenční problémy,“ 
dodává Kouba.

Sbírejte dešťovou vodu
Druhým dotačním titulem 

chce město motivovat Přerova-
ny k tomu, aby svůj projekt při 
stavbě nebo rekonstrukci objek-
tu navrhli tak, aby šetřili životní 
prostředí. Aby neplýtvali pitnou 
vodou a zároveň zadržovali deš-
ťovou vodu v krajině. „Nárok na 

tuto dotaci bude mít každý fyzic-
ký žadatel, který získá státní do-
taci. Stát přidělí padesát procent 
z uznatelných nákladů a město 
jim pak z toho přidá pětadvacet 
procent, zbylých pětadvacet pro-
cent si každý uhradí sám. Prů-
měrně taková realizace u rodin-
ného domu vychází na sto tisíc 
korun,“ počítá přerovský radní 
Jakub Navařík. 

Získat peníze by tak mohlo 
deset až patnáct žadatelů. Pokud 
bude velký zájem o dotaci, plánu-
je ji město do budoucna navýšit. 
Zájemci o dotace najdou přísluš-
né formuláře na webu města.  ala

Veřejné projednávání 
rozpočtu na rok 2020

Zajímá vás, jaký je návrh 
rozpočtu města Přerova na 
příští rok? Na veřejném pro-
jednávání 27. listopadu od 
16:00 hodin v malém sále 
Městského domu dostanete 
veškeré informace, kam po-
putují peníze z městské po-
kladny i jaké investice město  
čekají.   ala

Kalendář města  
připraven k prodeji

Kalendář města pro rok 
2020 nafotil učitel hudby Bo-
humil Kratochvíl a Přerov za-
chytil mnohokrát jinak. Křest 
kalendáře je naplánován na 
středu 13. listopadu v 17:00 ho-
din ve Výstavní síni Pasáž, kdy 
bude rovněž zahájena výstava 
jeho fotografií.  fli
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ZÁRUKA

5 let

INZERCE

Juraj Aláč

Přerovským archeologům se 
podařil unikátní kousek, na 
Horním náměstí odkryli studnu 
z dob objevení Ameriky. Sto 
dvacet let byla zapomenuta pod 
vrstvou zeminy a betonovým 
poklopem, o její existenci 
svědčily i historické prameny. 
Archeologové zjistili, že je stále 
funkční, město tak zvažuje, že ji 
obnoví.

Přerov se chlubí stovky let starou studnou, 
dodnes je funkční a možná ji čeká obnova

Tajemství bylo odkryto. Tak 
hovoří přerovští archeologo-
vé o objevení studny z přelomu 
15. a 16. století. První pohled do 
nitra studny předčil jejich očeká-
vání. „Studna byla našimi předky 

ušetřena zasypání a její staveb-
ní konstrukce pečlivě vyzděná 
z místního sladkovodního vápen-
ce – travertinu, zůstala i po něko-
lika staletích zachována ve velmi 
dobrém technickém stavu. Pod 
námi se otevřela hlubina a dole 
stojatá hladina vody, v níž se pito-
reskně zrcadlily překvapené tvá-
ře přítomných nahlížejících přes 
horní hranu obrubně,“ nadšeně 
popsal první chvíle po odsunutí 
poklopu Zdeněk Schenk z přerov-
ského Muzea Komenského. 

Mapování 3D skenerem
Jednoduchým měřením ar-

cheologové zjistili, že je studna 
hluboká čtrnáct metrů a je v ní 
asi třímetrový sloupec vody, nej-
spíš tak dosahuje dna řeky Beč-
vy. Poté se do výzkumu pustili 
pracovníci z Akademie věd, kte-
ří studnu změřili pomocí 3D ske-
nování. „Skener při měření vy-
sílá a přijímá laserový paprsek, 
který snímá polohu objektu ve 
svém viditelném okolí pomocí 
centimetrové až milimetrové sítě 
bodů,“ vysvětlil Schenk fungová-
ní nové geodetické metody, díky 
které experti získali reálný 3D 
model studny. Jde o metodu, kte-
rá se využívá zejména při mapo-
vání jeskyní. 

Studna přestala sloužit oby-
vatelům v okolí náměstí v roce 
1903, kdy byl vybudován měst-
ský vodovod. Tehdy ji zakryli be-
tonovým záklopem, na kterém 
stála ruční pumpa, později i dět-
ské pískoviště. Historicky stojí 
okolo studny více než stoleté lípy, 

Reálný 3D model studny vytvořený lasero-
vým skenerem.  Foto | Zdeněk Schenk

jenže už jsou staré a musí k zemi 
- nahrazeny ale budou novými. 
Podle archeologů se jedná o dů-
ležité místo v dějinách Přero-
va a mělo by být dochováno pro 
další generace. O tom, v jaké po-
době, bude vedení města teprve 
rozhodovat. 

Archeologové při odkrytí betonového záklopu, který zakrývá stovky let starou studnu na Hor-
ním náměstí. Její původ sahá zřejmě až do 16. století. Foto | Zdeněk Schenk
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INZERCE

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.

Lidé na kolech zmapovali stavby, 
které vznikly po roce 1989

Juraj Aláč

Sametová revoluce znamenala 
také změny ve stavebnictví 
a architektuře. Za posledních 
třicet let vznikly i v Přerově 
desítky hodnotných staveb. 

Některé z nich v rámci Dne ar-
chitektury objeli letos na kolech 
nadšenci společně s architektem 
Janem Horkým. Pětadvacet cyk-
listů vyrazilo z centra města i do 
těch nejvzdálenějších ulic. Kolo 
tak bylo potřeba. 

Společně zájemci projeli iko-
nické stavby posledních let, kte-
ré ukazují směr jednotlivých ob-
dobí. Třeba obchodní dům Euro 
ve Wilsonově ulici coby příklad 
postmodernismu. 

„Zabrousili jsme i do výstav-
by z posledních let, jako je tře-
ba dům „sjezdovka“ v místní 
části Vinary od architektů Knes-
la a Kynčla. Z postsametových 

SEZNAM VÝZNAMNÝCH PŘEROVSKÝCH STAVEB

úpravy náměstí TGM – 1996 – Arch. Jiří Vrbík, Printes atelier
kašna na náměstí TGM – 2002 – ak. sochař Alexius Appl
palác EURO – 1993 – architekti Pavel Pospíšil, Jiří Vrbík
Čechova 15 – 2013 – A2 architekti (David Benda, Robert Štefka)
Čechova 33 – 2008 – Arch. Miroslav Pospíšil, r–ateliér
Galerie Přerov – 2016 – atelier 8000, hlavní architekta Daniela Týfová
socha „Světelné brány“ – Galerie – 2016 – prof. Václav Cígler, arch. Motyčka
„Struhadlo“ (zastřešení vstupů do podchodu) – 2010 – Arch. Jan Horký
Památník Jednoty bratrské – 2016 – nazemiarchitekti, Z. Musil, D. Zajíček
Nový Tyršův most – 2012 – A. Šrámková a kol., sochařská výzdoba I. Šrámková
Okresní ředitelství Policie ČR – 2008 – Arch. Radim Harazim
Úpravy DPS U Žebračky – 2018 – Arch. Zdeněk Šamšula, ateliér XG28
Servisní centrum Olympus – 2005 – ATX Ateliér, arch. Beránek, Eichler, Jakubec
Úpravy RD Předmostí – 2016 – arch. Jan Horký
RD „sjezdovka“ – 2013 – knesl kynčl architekti 

Fanoušci architektury se zastavili u postmoderního domu Euro ve Wilsonově ulici. Během své 
poznávací cesty objeli patnáct přerovských staveb, na kolech tak toho zvládli víc, než kdyby 
vyrazili pěšky.  Foto| Jaromír Horký

staveb bych vyzdvihl Tyršův 
most od Aleny Šrámkové a její-
ho týmu a také památník Jed-
noty Bratrské v prostranství Na 
Marku od dvojice Musil – Zají-
ček z ateliéru nazemiarchitekti,“ 

vyjmenoval Jan Horký stavby, 
kterými se Přerov může pochlu-
bit budoucím generacím a kte-
ré ukazují, jak třicet let svobo-
dy změnilo ve městě stavební 
kulturu. 

ANKETA

Václav  
Švásta

Mně nepři-
nesl nového vů-
bec nic, jedině 
to, že můžeme 
cestovat do za-
hraničí. Přerov jako takový se 
změnil k lepšímu, třeba archi-
tektura je hezčí než kdysi. 

Jak vzpomínáte 
na 17. listopad?  
Co vám přinesl?

Kamil 
Graca

Určitě bych 
nechtěl, aby se 
něco vrátilo. 
Líbí se mi svo-
boda všeho, ne-
jenom toho cestování. Už jen 
to, že můžu dopoledne sedět 
na břehu řeky a jen tak si chy-
tat ryby.

Josef 
Baďura

Měli jsme se 
líp, lidi na sebe 
byli milejší. 
Dnes se každý 
zabarikáduje 
a jenom vám škodí. Hlavně 
se otírají o starší lidi a dů-
chodce. Nejhorší jsou v Pře-
rově ti nepřizpůsobiví
spoluobčané.   fli

Gabriela 
Vrbová

Každá doba 
má své něco pro 
a proti, ale já si 
myslím, že je to 
dnes určitě lep-
ší. V žádném případě bych ne-
chtěla, aby se komunisté vráti-
li k moci.  

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Pietní a vzpomínkové akce
Pondělí 28. října v 17:00 hodin – Den 
vzniku samostatného československé-
ho státu, veřejné shromáždění na ná-
městí T. G. Masaryka. V 17:30 přesun 
k pomníku J. Gayera
Pondělí 11. listopadu v 11:00 hodin 
– Den válečných veteránů, pietní shro-
máždění na náměstí Františka Rasche
Čtvrtek 14. listopadu v 17:00 – beseda odpůrců komunistického 
režimu a pamětníků Sametové revoluce v Přerově, výstava fotografií 
listopadových událostí. Korvínský dům na Horním náměstí
Neděle 17. listopadu v 16:30 hodin – Den boje za svobodu a demo-
kracii – veřejné shromáždění na náměstí T. G. Masaryka. Od 18:00 
ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince    ala
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První polistopadový starosta: „Problémy 
s dopravou se dodnes nepodařilo vyřešit“

Byl jste prvním polistopa-
dovým starostou Přerova, 
jak vzpomínáte na začátky 
„starostování“? Jak vypa-
dalo přebírání úřadu od 
komunistického výboru do 
"demokratických" rukou?

Stal jsem se ještě posledním 
uvolněným předsedou Městské-
ho národního výboru (MěNV) 
Přerov, kdy koncem března 1990 
po rezignaci některých poslanců 
byla řada lidí z Občanského Fóra 
(OF), případně dalších politic-
kých stran kooptována do pléna 
národního výboru. Na radnici 
jsem přišel spolu se svými ko-
legy, kterými byli Pavel Adámek 
jako místopředseda za Komu-
nistickou stranu Českosloven-
ska, Albín Slezáček jako místo-
předseda za Československou 
stranu socialistickou a Franti-
šek Přeslička jako místopřed-
seda za Československou stranu 
lidovou, Jiří Olša jako předse-
da VLK (výbor lidové kontroly 
za OF) a Josef Konupčík jako ta-
jemník MěNV (za OF). Přicháze-
li jsme do prázdných kanceláří, 
neboť v únoru a březnu rezigno-
vali všichni uvolnění funkcioná-
ři na své funkce. Měli jsme pro-
blém najít své kanceláře, zhruba 
po hodině pobytu na radnici za-
čali chodit první lidé a muse-
li jsme okamžitě řešit všechny 
záležitosti života ve městě. Sta-
rostou jsem byl zvolen v listo-
padu 1990 a následně v listopa-
du 1994 na čtyřleté období. Rád 
vzpomínám na první zastupitel-
stvo, kdy zastupitelé nebyli ješ-
tě stranicky vyhraněni a v orgá-
nech města se lépe a efektivněji 
jednalo. Největším problémem 
v počátcích byla neexistující 

nová legislativa a následně pře-
hršel nových právních předpisů, 
které často pozdě reagovaly na 
společenské dění. 

Jak vlastně vypadala Sa-
metová revoluce v Přerově?

Pokud se dobře pamatuji, pak 
první shromáždění přerovských 
občanů se konalo u restaura-

ce v Michalově, kde vystupo-
val především zpěvák Jaroslav 
Wykrent, který zakládal účet ve 
spořitelně pro formující se Ob-
čanské Fórum. Od 27. listopadu 
v Přerově fungoval koordinační 
výbor s devítí členy, mezi první 

požadavky patřilo přejmenová-
ní třídy Lidových milicí, vráce-
ní názvu nám. TGM, odstranění 
symbolů moci KSČ a podobně. 
Sídlo OF sídlilo od začátku pro-
since v dnes již zbořené budově 
Palackého 16 a od ledna 1990 
v přízemí Bratrské 34. V době 
vzniku Občanského Fóra v Pře-
rově vznikaly jednotlivé buňky 

ve školách, v podnicích, já jsem 
zakládal spolu s Romanem Ha-
kenem OF v Okresním podni-
ku služeb v Přerově. Pamatuji 
si, jakou měli lidé obavu z toho, 
aby u nás nebyl nastolen kapi-
talismus. Všem šlo zpočátku 

o demokratizaci společnosti, 
odstranění vedoucí úlohy KSČ, 
možnost volného cestování 
a obnovení základních lidských 
práv a svobod, nicméně v ekono-
mické oblasti kromě možnosti 
soukromého podnikání nechtě-
li lidé socialismus zcela demon-
tovat. To přišlo až s následným 
vývojem. 

Od Sametové revoluce 
uplynulo třicet let, je pod-
le vás co slavit slavit nebo 
je spíše o čem diskutovat? 
Kam se posunul Přerov 
a jeho obyvatelé? 

Obecně lze říci, že od roku 
1989 došlo k pozitivnímu vý-
voji. Zvýšila se životní úroveň 
a máme svobodu slova. Je potře-
ba dnešní situaci srovnat se si-
tuací před listopadem 1989, kdy 
nebylo možné volně cestovat, 
nebylo možné podnikat, byla to 
doba, kdy většina národa něco 
jiného říkala, něco jiného si my-
slela a něco jiného dělala. 

V průběhu minulých třice-
ti let samozřejmě došlo i k řadě 
problémů, skandálů a špatných 
rozhodnutí, nicméně vzpomněl 
bych známý citát Winstona 
Churchila: „Demokracie je jed-
na z nejhorších forem vlády, ale 
ty ostatní jsou ještě horší“. Pře-
rov od revoluce přišel o zhruba 
9 000 obyvatel, což bylo důsled-
kem privatizace a následné-
ho zániku či zeštíhlení největ-
ších zaměstnavatelů v regionu. 
Oproti panelákové šedi 80. let 
minulého století je nyní Přerov 
barevnější. Významným pro-
blémem, který se nepodařilo 
za posledních 30 let vyřešit, je 
doprava. 

Jak nahlížíte na vaše násle-
dovníky v čele města?

Každý z následujících staros-
tů a primátorů se snažil udělat 
pro město ze svého pohledu to 
nejlepší. Je nutné říci, že primá-
tor – dříve starosta – je pouze 
prvním mezi rovnými a realizu-
je akty schválené radou či zastu-
pitelstvem. Pokud většina výda-
jů města je mandatorních, má 
každý muž v čele radnice v rela-
tivně krátkém, čtyřletém obdo-
bí málo možností něco radikál-
ně změnit.  

„Měli jsme problém najít své kanceláře,  
po hodině pobytu na radnici jsme museli řešit 

všechny záležitosti života ve městě.“

Petr Dutko má dnes fungující advokátní praxi. Na začátky svého starostování vzpomene i na 
pietní akci k 17. listopadu na Masarykově náměstí. Foto | archiv Petra Dutka
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Letos je to třicet let, co se 
změnil systém fungování měst-
ské samosprávy. Po komunistic-
kých pohlavárech převzal vede-
ní Přerova první demokraticky 
zvolený starosta a dnes advokát 
Petr Dutko. Byl jedním ze zaklá-
dajících členů přerovského Ob-
čanského Fóra a ve vedení města 
zůstal osm let. Ptali jsme se ho 
proto, jak polistopadové změ-
ny probíhaly a jak vnímá posun 
města za uplynulých třicet let. 

Monika Fleischmannová



8 PAMÁTKA ZESNULÝCH

Hřbitovy se připravují na Dušičky, vzpomínku si zaslouží 
i významné osobnosti na přerovských hřbitovech

Juraj Aláč

Lidově Dušičky nebo také svátek Všech svatých se blíží, a tak 
zaměstnanci hřbitovů finišují s úklidem a posledními přípravami. 
Přerovské hřbitovy tradičně navštíví stovky lidí, aby zapálili svíčku 
a uctili památku svých blízkých. Symbolizuje to víru ve věčný život 
a ukazuje přesvědčení, že život hrobem nekončí. Na přerovských 
hřbitovech jsou k poslednímu odpočinku uloženi i velikáni našeho 
města, kteří si svíčku na hrob zaslouží. 

Hrob Slavomíra Kratochvila, který byl za 1. světové války členem Sokola a aktivním účastníkem 
protirakouského a protiválečného odboje, za což byl pronásledován a později zatčen, odsou-
zen k trestu smrti a v Ostravě popraven.  Foto | archiv města Přerova

Památka zesnulých letos při-
padá na pátek 1. listopadu. Na 
areály hřbitovů se už ale v před-
stihu zaměřují i hlídky městské 
policie při svých pravidelných 
obchůzkách. Snaží se odra-
dit vandaly a hlídají nazdobené 
hroby. V Přerově je sedm veřej-
ných pohřebišť a centrální hřbi-
tov. Právě na hlavním hřbito-
vě jsou pochované i významné 
osobnosti. Podle místního ar-
chiváře Jiřího Lapáčka, až sem 
lidé půjdou, mohou se zasta-
vit například i u hrobu podpo-
ručíka československé armády, 
přerovského rodáka, Jana Vo-
dičky. Lapáček upozorňuje na 
jeho záhadnou smrt: „Z důvodu 

zastavení údajných příprav pro-
tistátního puče rozpoutaly Stát-
ní bezpečnost a 5. oddělení 
Hlavního štábu rozsáhlou vlnu 
zatýkání, kdy jedna skupina es-
tébáků zajistila v noci 16. května 
1949 Oldřicha Vodičku. Vyšet-
řovatelé jej paradoxně označili 
za hlavního organizátora skupi-
ny vojáků a politiků na Mora-
vě.“ Podle Lapáčka ale do Pře-
rova přivezli o 14 dní později už 
jen rakev s jeho tělem. Následu-
jící den proběhl smuteční obřad, 
u kterého asistovalo šest pří-
slušníků StB. „Řada občanů si 
kladla otázku, jak je možné, že 
zcela zdravého muže odvezou 
k výslechu a po dvou týdnech 
se vrací v zaletované rakvi,“ vy-
světluje Lapáček.

HROBY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ V PŘEDMOSTÍ

Josef Knejzlík – dlouholetý starosta Předmostí, působil také jako redaktor a vydava-
tel časopisu Rádce z Předmostí.
Petr Markulček – malíř, sochař, spoluzakladatel a člen Unie výtvarných umělců Olo-
moucka. Vytvořil například logo Prechezy nebo plakát k Přerovskému jazzovému festivalu 
Julius Petřivalský – první přednosta chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně a zakladatel moravské chirurgické školy
Raimund Štimpl – pedagog, spisovatel, dlouholetý člen Pěveckého sdružení morav-
ských učitelů.

Hrob ředitele gymnázia  
i oddaného Sokola

Na hlavním hřbitově leží po-
chován také Jakub Škoda, čest-
ný občan města a první ředitel 
gymnázia, které v příštím roce 
oslaví 150 let od svého založení. 
Za zmínku stojí také hrob Slavo-
míra Kratochvila, který byl čle-
nem přerovského Sokola a za 
svou protirakouskou činnost byl 
na začátku první světové války 
popraven a stal se tak první obě-
tí odboje. 

Na městském hřbitově je cel-
kem 33 čestných hrobů význam-
ných osobností spojených s Pře-
rovem a sedmnáct válečných 

hrobů. Čestný hrob má také bý-
valý starosta Jindřich Valouch, 
který vedl radnici v letech 1998 
a v roce 2006 se stal prvním pri-
mátorem města Přerova. V ob-
dobí let 2006–2010 byl poslan-
cem Parlamentu ČR.

O hrobová místa pečují vždy 
jejich majitelé a pozůstalí. Čest-
ným a válečným hrobům, ke 
kterým se už nikdo z příbuz-
ných nehlásí a vypršela doba ná-
jmu hrobového místa, zajišťuje 
údržbu město Přerov a platí ji ze 
svého rozpočtu. Seznam včetně 
plánků umístění významných 
hrobů najdete na městském 
webu. 

HROBY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ V PŘEROVĚ

Ing. Jan Adamec – čestný hrob, HR – IV. – 26; Josef Baják – čestný hrob, 
Z – II. – 26; Alois Čáp – čestný hrob, HR – G – 1; Josef Dostál – čestný hrob, 
L – VI. – 1; František Drbal – válečný hrob, A – II.z – 17; Jiřina Hauková 
– čestný hrob, HR – V. – 5; Jan Hovůrka – válečný hrob, N – IV. – 5; Karel 
Hovůrka – válečný hrob, N – IV. – 5; Ladislav Hudeček – čestný hrob, Y – 
I. – 23; František Chudoba – čestný hrob, HR – L – 6; Lubomír Jasínek 
– válečný hrob, N – IV. – 41; Antonín Kamelander – válečný hrob, K – III. – 9; 
Richard Kleiber – čestný hrob, 1.UH – 216; Jaroslav Klivar – válečný hrob, 
L – V. – 29; Ing. Bohumír Kobliha – čestný hrob, K – III. – 11; František 
Kramář – čestný hrob; HR – IV. – 1; ak. mal. Marcel Krasický – čestný hrob, 
A – I.z – 6; Slavomír Kratochvil – válečný hrob, G – I. – 36; Josef Lipner 
– čestný hrob, HR – IV. – 25; Jiljí Matějka – válečný hrob, G – I. – 19; Jindřich 
Matzenauer – čestný hrob, HR – V. – 24; Augustin Mervart – čestný hrob, 
L – V. – 62; Pavel Novák – čestný hrob, 2.UH – B – 1; František Oščádal 
– čestný hrob, HR – VIII. – 13; Lubomír Pleva – čestný hrob, 4.UH – 191; 
Oldřich Pour – válečný hrob, U – I. – 8; JUDr. Ladislav Prchal – válečný 
hrob, HR – II. – 5; PhMr. Hynek Psota – čestný hrob, HR – IV. – 1; Jaroslav 
Psota – čestný hrob, HR – IV. – 1; Psota Ivo Váňa – čestný hrob, HR – IV. – 1; 
Ing. Rudolf Rajnoch Rudolf – válečný hrob, G – I. – 12; MUDr. Leopold 
Riedl – čestný hrob, HR – VIII. – 12; Anna Řezníčková – válečný hrob, G – I. 
– 19; MUDr. František Skácelík – čestný hrob, HR – I. – 18; František 
Slaměník – čestný hrob, HR – I. – 4; Rudolf Smutek – válečný hrob, L – 
III.; Jaroslav Strojil – čestný hrob; HR – K – 14; Jakub Škoda – čestný 
hrob, HR – IV. – 21; Antonín Telička – čestný hrob, HR – H – 9; František 
Tropper – čestný hrob, HR – VII. – 2; Jindřich Valouch – čestný hrob, G – I. – 
27; Ferdinand Vaněk – čestný hrob, HR – II. – 7; František Venclovský 
– čestný hrob, 4. UH – 255; Ing. Josef Vdolek – čestný hrob, K – VI. – 55; 
por. Oldřich Vodička – válečný hrob, F – II. – 32; Amálie Vrbová – čestný 
hrob, H – IV. – 66; Eduard Vystrčil – válečný hrob, A – II.z – 19; Emanuel 
Zahradníček – válečný hrob, K – IV. – 56; Josef Zahradníček – válečný 
hrob, Z – VI. – 11; Karel Zejda – čestný hrob, Y – II. – 25
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Síla a plnost, to jsou dvě hlavní charakteristiky dva-
náctistupňového ležáku Zubr Gradus, který byl vy-
hlášen nejlepším světlým ležákem roku na soutěži 
České pivo 2019, kterou každoročně pořádá Český 
svaz pivovarů a sladoven. Pódiové umístění ve svých 
kategoriích získala i piva Zubr Gold, Zubr Grand 
a Zubr Classic.

„Odvážíme si celkem čtyři ceny, což je v takové konkurenci 
skvělý výsledek. Pro Zubr Gradus to byla navíc první účast 
v soutěži České pivo a hned je z toho vítězství. Velmi si oce-
nění vážíme a těší nás, že jsme opět mohli ukázat, že poctivá 
práce a tradiční výroba se vyplácí,“ komentuje Tomáš Pluhá-
ček, ředitel pivovaru Zubr, úspěchy v soutěži České pivo 2019, 
v rámci jejíhož vyhlášení byl slavnostně naražen sud vítězné-
ho ležáku Zubr Gradus jako akt zahájení Dnů českého piva.

Pro pivovar Zubr se jedná letos již o třetí velký úspěch na de-
gustačních soutěžích. Začátkem roku se absolutním vítězem 
soutěže o Zlatý pohár PIVEX – PIVO 2019 stal Zubr Gold, 
který první místo ve své kategorii získal i na letošním roční-
ku soutěže České pivo 2019. V létě pak svoji kvalitu potvrdil 
celosvětovým vítězstvím v kategorii Czech Style Pale Lager 
Beer v mezinárodní soutěži World Beer Awards 2019. 

Nejlepším ležákem roku 2019 
je Zubr Gradus

Bez názvu-1   1 15.10.2019   13:10:08

INZERCE

Lidé odpady třídí, ideálem ale je, aby jich  
vznikalo co nejméně. Pomůže bezobalový obchod?

Juraj Aláč

Přerovské technické služby zajišťují svoz nejen komunálního odpadu, 
ale i svoz a třídění ostatních odpadových komodit jako je papír, sklo, 
plasty, nápojové kartony a nově také kovových obalů. Trendem ale je 
zajistit a naučit obyvatele, aby odpadu vznikalo co nejméně. Pomoci 
v tom může osvěta a třeba i nákup v bezobalových obchodech. 
O vzniku prvního takového obchodu se teď v Přerově jedná.

Ve městě loni obyvatelé vy-
třídili téměř 947 tun papíru, 
583 tun plastů a 667 tun skla. 
Obsah barevných popelnic svá-
žejí technické služby na třídící 
linku v Žeravicích, která slou-
ží k dotřídění odpadu. Ten je 
dále prodáván k dalšímu vyu-
žití. Cílem každého města ale 
je, aby jeho obyvatelé nejen od-
pad správně třídili, ale také aby 
ho vznikalo co nejméně. „Sa-
mozřejmostí by mělo být ne-
vytvářet nepořádek a uklidit 
si po sobě, ať se jedná o veřej-
ný prostor či soukromý. Samot-
né město by mělo být ale v tren-
du minimalizace odpadů o krok 
dopředu a udávat směr. Má na 

to prostředky v oblasti možnos-
ti maximalizace třídění, proto 
jsem rád, že se v Přerově zapo-
čal separovat nově i kovový od-
pad, ale i v oblasti osvěty. To je 
důvod, proč se Přerov v listopa-
du aktivně zapojí i do kampaně 
ZERO WASTE,“ řekl nám ná-
městek Petr Kouba. S projektem 
na minimalizaci odpadu se ve-
řejnost může seznámit na před-
nášce na Base campu. 

Jak na domácnost bez  
odpadu – 25. listopadu, 17:30 

S osvětovou kampaní za-
čnou přednáškou budoucí pro-
vozovatelky nového bezobalo-
vého obchodu, který v Přerově 
připravují. „Máme už vybranou 
provozovnu a komunikujeme 

s dodavateli. Chceme budovat 
prostor, kde je možné nejen na-
kupovat s ohledem na naši pla-
netu, ale taky se setkávat s po-
dobně smýšlejícími lidmi. S tím 
souvisí celý životní styl, kterému 
se anglicky říká slow living, mů-
žeme to volně přeložit jako „po-
malý život”. Snaha žít vědomě. 

Neobklopovat se rychlými věc-
mi, které nám projdou jednou, 
dvakrát rukama a dále je nepo-
třebujeme,“ uvedla k myšlence 
bezobalového obchodu Marti-
na Žákovská. Podle jejich slov je 
nejlepší odpad ten, který vůbec 
nevznikne a tomu by chtěli i pro-
střednictvím přednášek lidi učit. 

V bezobalovém obchodě lidé nakoupí zboží do vlastních nádob - látkových tašek nebo vlast-
ních dóz. Minimalizují se tak vznikající odpady. Foto | archiv Martiny Žákovské (pixabay)
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Přibyde více červených kontejnerů 

Přerov se řadí k městům, kte-
ré si zakládají na třídění odpa-
du a svým obyvatelům zajiš-
ťuje možnost pohodlně třídit 
veškeré odpadní suroviny. Spe-
ciálních červených kontejnerů 
na elektroodpad je sice v Přero-
vě a jeho místních částech cel-
kem 18, v samotném městě jich 
ale dosud bylo jen pět. To se 
teď změní, v ulicích jich přibu-
de dalších sedm. Nové popelnice 

Do červených kontejnerů patří drobný elektroodpad, elektronické hračky i baterie. Za posledních pět let Přerované nasbírali 60 tisíc kilogramů 
elektroodpadu, který putoval k recyklaci. Foto | Juraj Aláč

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ
1. května 11.–14. 11.
Alšova u stadionu  29. 10. – 1. 11.
Jasínkova u MŠ  11.–14. 11.
Jižní čtvrť I/25 pečovatel.dům  29. 10. – 1. 11.
Kozlovská parkoviště 5.–8. 11.
Na loučkách 15 11.–14. 11.
nám. Fr. Rasche u parku  11.–14. 11.
Nerudova 33 11.–14. 11.
Olomoucká u stavebnin 4.–7. 11.
Optiky u lékárny 29. 10. – 1. 11.
Palackého za sam. 5.–8. 11.
Pod hvězdárnou parkoviště 5.–8. 11.
Pod skalkou parkoviště 11.–14. 11.
Purkyňova denní pobyt 29. 10. – 1. 11.
Teličkova u kotelny 4.–7. 11.
Tománkova u garáží 5.–8. 11.
tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 29. 10. – 1. 11.
Tyršova u trafa 4.–7. 11.
U rybníka u trafa 5.–8. 11.
V. Novosady u kostela 11.–14. 11.
Wolkerova 15 11.–14. 11.

Za mlýnem 3 29. 10. – 1. 11.

MÍSTNÍ ČASTI 
Čekyně Zámecká u Selpa 11.–14. 11
Kozlovice U pomníku 29. 10. – 1. 11.
Újezdec malé hřiště 5.–8. 11.
Újezdec Větrná u úř. 5.–8. 11.
Újezdec Větrná v zat. 29. 10. – 1. 11.
Vinary u garáží 11.–14. 11.
Vinary Ve dvoře 4.–7. 11.
Žeravice Na návsi 5.–8. 11.
Žeravice Suchý potok 4.–7. 11.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 
Kojetínská za sběr. surovinami 11.–13. 11.
k Mádrovu podjezdu 11.–13. 11.
Lověšice Družstevní 11.–13. 11.
podél cesty k Lověšicím č. 1 4.–6. 11.
podél cesty k Lověšicím č. 2 4.–6. 11.
podél cesty k Lověšicím č. 3 4.–6. 11.
podél cesty k Lověšicím č. 4 4.–6. 11.

podél cesty k Lověšicím č. 5 4.–6. 11.
Markrabiny 11.–13. 11.
Žernava – na konci 25.–27. 11.
Žernava – naproti garáží 25.–27. 11.
Dluhonice křižovatka u váhy 18.–20. 11.
za hvězdárnou 18.–20. 11.
Alšova u rest.Viktoria 18.–20. 11.
za Kabelíkovou ulicí 18.–20. 11.
Žeravice Čekyňská na konci MČ 25.–27. 11.
Čekyně Zámecká – Borošín 25.–27. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ V ULICÍCH MĚSTA

6. 11., 7:00–14:00 Dluhonská, Na odpoledni + parkoviště
13. 11., 7:00–14:00 Fügnerova, Mervartova, parkoviště Bayerova, P. Jilemnického

V Přerově je 
863 kontejnerů na 
směsný komunální 
odpad, 331 nádob na 
plast, 
346 na papír, 
257 na sklo, 
22 na kov, 
20 na jedlý olej, 
18 na drobné elektro, 
48 na textil. 

KRÁTCE
Romské ghetto  
u nádraží je minulostí

Škodova ulice u nádraží je 
definitivně minulostí a na místě 
někdejší nejhorší adresy ve měs-
tě vznikly veřejné plochy, chod-
níky, kontejnerové stání a lavič-
ky. Travnatá plocha v místě, kde 
kdysi žilo až 500 lidí, je pomysl-
nou páskou v cílové rovince. Za 
úpravy město zaplatilo 2,65 mi-
lionu korun.   fli

Hasiče z Újezdce  
podpořilo hejtmanství

Olomoucký kraj finanč-
ně podpořil Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Přerov 
VI – Újezdec částkou ve výši 
17 500 korun. Hasiči použili 
peníze na nákup ochranných 
oděvů a výstrojních pracovních 
a zásahových doplňků. Město 
Přerov přispělo částkou nece-
lých sedm tisíc korun.  ala

Dotace pomohou  
vlastníkům staveb

Město Přerov připravilo na 
příští rok dotace na obnovu 
exteriéru památkově význam-
ných staveb na území města. 
Žádat o ně mohou majitelé his-
torických objektů na obnovu 
fasády, střech, uměleckých prv-
ků a výzdoby. Město vyčlenilo 
pro tyto účely ze svého rozpoč-
tu 150 tisíc korun.  fli

zdarma dodá firma ASEKOL, 
která s městem dlouhodobě 
spolupracuje. 

„Speciální červené nádoby od 
této společnosti máme ve městě 
už od roku 2010 a za posledních 
pět let do nich Přerované nasbí-
rali 60 tun elektroodpadu,“ po-
ukázala na snahu Přerovanů 
třídit elektroodpad Hedvika Po-
spíšilová z přerovského magist-
rátu.  fli

Adresy nových stanovišť  
kontejnerů  

na elektroodpad
Bratrská 38 

Na Odpoledni 13
Sokolská 7

Kozlovská 47
Želatovská 13 
Jižní čtvrť III/1 

Ztracená 1
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Knihovna letos slaví sto let, rekapituluje na 
rozsáhlé výstavě a zve do městské galerie 

Juraj Aláč

Přerovská knihovna letos 
slaví sto let od svého založení. 
Poprvé se oficiálně otevřela 
v únoru roku 1919 a prvním 
knihovníkem se stal Leopold 
Calábek. Knižní fond tehdy 
tvořily hlavně dary od různých 
spolků i jednotlivců. Některé 
z dochovaných tisků patří 
dnes k historickým unikátům, 
prohlédnout si je můžete na 
výstavě v Galerii města Přerova 
na Horním náměstí, která potrvá 
do 17. listopadu. 

Panely s vystavenými exponáty přichystali sami knihovníci.  Foto | Pavel Ondrůj

Knihovníci připravovali vý-
stavu od začátku letošního roku. 
K vidění budou dobové kroniky, 
staré katalogizační skříňky s pů-
vodními knižními lístky nebo 
nejstarší nejvzácnější bibliofilské 
tisky. Mezi exponáty je tak nej-
těžší přírůstkový seznam knih 
nebo naopak nejmenší básnic-
ké sbírky, které se vejdou do dla-
ně. Nejstaršími knihami, které 
knihovna vlastní a považuje je za 
rodinné stříbro, protože nejsou 
běžně dostupné, jsou třeba Má-
chův Máj z roku 1836 nebo Slez-
ské písně Petra Bezruče z roku 
1918 s autorovým věnováním. 
Jako kuriozitu si organizáto-
ři připravili nejrůznější záložky, 

aktivity nad rámec půjčování, 
změny knihovnictví po vzniku 
moderních technologií nebo sou-
časnou nabídku,“ přiblížila náplň 
expozice vedoucí galerie Lada 
Galová. 

Knihovna byla v Přerově  
vždy významnou institucí

Výstava má připomenout, jak 
významnou institucí přerovská 
knihovna je, jak probíhal rozvoj 
knihovnictví nejen v Přerově, 
ale v celém regionu. „Přerovská 
knihovna v průběhu své 100leté 
historie prošla dlouhou cestou 
a řadou proměn. Stala se moder-
ní informační institucí, a i když 
to tak při pohledu na současné 
a nevyhovující prostory nevypa-
dá, poskytuje veřejnosti cenné 
informační, vzdělávací a kultur-
ní služby. Výstava mimo jiné pre-
zentuje také spolupráci s přerov-
skými vzdělávacími institucemi 
a knihovnami v partnerských 
městech Bardejov a Kędzier-
zyn-Koźle,“ přiblížil důležitost 
knihovny její ředitel Pavel Cim-
bálník. Mezi čtenáři je o knihov-
nu velký zájem, v loňském roce 
sem zavítalo přes šest tisíc lidí. 
Knihovna pro návštěvníky orga-
nizuje také nejrůznější přednáš-
ky, besedy, debaty, autorská čte-
ní nebo pro děti výtvarné dílny.

které čtenáři v knihách zapo-
mněli. „Informační panely k ex-
pozici s příznačným názvem 100 
let knihovny v Přerově nabídnou 

nejstarší historii, ohlédnutí za 
pobočkami, připomenou sídelní 
budovy nebo zajímavé archivá-
lie, fotografie, plakáty, zmapují 
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Betlém před Galerií města Přerova se rozsvítí na první adventní neděli

Juraj Aláč

Tradiční slavnostní rozsvěcování dřevného betlému před městskou 
galerií proběhne 1. prosince, na první adventní neděli v 17:30 hodin. 
Jako každoročně i letos za zvuku Věžní hudby přerovské Základní 
umělecké školy Bedřicha Kozánka. Ve světlech reflektorů se betlém 
na tomto místě rozzáří už podeváté.

Nasvícené biblické skulp-
tury, aranžované v mostním 
oblouku zámeckého příkopu, 
budou zpřístupněny také na 
Štědrý den a o vánočních svát-
cích denně od 9:00 do 20:00 
hodin. Zvláště malí návštěvní-
ci se mohou těšit na nový pří-
růstek – betlémské stádo na 
Horním náměstí se nově roz-
roste o oslíka. „Vedle možnosti 
večerních prohlídek vyřezáva-
ného betlému zveme návštěv-
níky do tohoto romantického 
zákoutí Horního náměstí také 

pod dva nově vánočně nasvíce-
né stromy před galerií. Katalpa 
při vstupu do galerie i vedlejší 
lípa budou novými světelnými 
dominantami Vánoc na Horňá-
ku,“ zve k prohlídce historické 
části Přerova vedoucí Galerie 
města Přerova Lada Galová.

Návštěvníci galerie si bě-
hem prosince budou moci za-
koupit vánoční umělecká díla, 
jako jsou například keramické 
kříže s barevnou mozaikou od 
sestry Magdaleny Lis z přerov-
ské Římsko-katolické farnosti 
nebo výrobky klientů přerov-
ského centra Spolusetkávání. 

K prohlídce i prodeji budou 
také skládaní andělé metodou 

origami od prosenické výtvar-
nice Elišky Bukvové.

Galerie města Přerova nabídne i letos o Vánocích neopakovatelnou atmosféru spojenou s pro-
hlídkou vyřezávaného betléma a prodejem vánočních suvenýrů.  Foto | Pavel Ondrůj
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Juraj Aláč

Kino Hvězda Přerov opět po 
roce připravilo večer plný 
přednášek a filmů s horskou 
zimní tématikou organizovaný 
přerovskou splitboardovou 
úderkou Proti Větru a největší 
hvězdou ve městě. 

Festival PROTI VĚTRU přiblíží svět horolezců

Jako hlavní hosté večera se 
představí horolezec a skialpini-
sta Zdeněk „Háček“ Hák, Mulle-
tí komando z Prahy stověžaté 
a nejlepší skialpinista a kamera-
man Alfréd „Koudy“ Koutný. Fil-
mové projekce začnou ve čtvrtek 
21. listopadu od 18 hodin. 

Kino Hvězda v rámci dru-
hého ročníku festivalu zaměře-
ného na vysokohorskou turis-
tiku představí filmy, 
které získaly ocenění 
na loňském Meziná-
rodním horolezeckém 
filmovém festivalu 
v Teplicích nad Me-
tují a návštěvníci bu-
dou mít možnost diskuse s jeho 
účinkujícími i tvůrci filmu. 

Od palice k vrtu – Letní speciál
Dokument Honzy Šimánka 

zachycuje přednášku ze živo-
ta profesora českého klasického 
lezení Petra Špek Slaniny, který 

je průkopníkem metody dělání 
prvovýstupů na pískovcových 
skalách. Ve filmu velmi svéráz-
ně demonstruje vývoj technik 
osazování horolezeckých kruhů 
a ukazuje jejich praktické vyu-
žití. Přibližuje stručnou „kru-
hologii“ od nejpovolanějšího 
z badatelů přímo z vývojového 
pracoviště v Klokočí. Film za-
slouženě získal cenu diváků na 
Mezinárodním horolezeckém 
filmovém festivalu v Teplicích 
nad Metují v loňském roce. 

Mullets of Persia: Na lyžích 
Íránem a nejvyšší sopku Asie

Putování solnou pouští, free-
ride v pohoří Zagros na hra-
nicích s Irákem, starověký 
Persepolis, pátrání po zasně-

ženém bivaku a pře-
devším útok na nej-
vyšší sopku celé Asie 
– Mount Damávand 
(5610 m.n.m.). Snímek 
Mullets of Persia zave-
de diváky do samotné-

ho srdce bývalé Perské říše, do 
Íránu, a zachycuje dvoutýdenní 
skialpové dobrodružství, kte-
ré parta kluků podnikla na pře-
lomu února a března letošního 
roku. Po filmu se můžete těšit na 
promítání fotek z cesty a vyprá-
vění členů výpravy.

Dobrá lajna
Do světa extrémních prova-

zochodců zavede diváky Danny 
se svými dechberoucími výhle-
dy z procházky po laně nata-
ženém mezi vrcholky vyso-
kých hor. Tentokrát se společně 
s parťákem ze Slackshow vy-
pravili na rakouský Dirndl. Vol-
ba nakonec padla na Dachstein, 
kde rakouští highlineři kdysi 
udělali nádhernou 80metrovou 
„lajnu“ mezi vrcholy. A nakonec 
to byl jeden z těch perfektních 
výjezdů, kde všechno klaplo na 
jedničku. Počasí, tým, lajna, le-
zení ... všechno dobrý. 

Zdeněk "Háček" Hák: UFO LINE
Držitel horolezeckého osca-

ra „Zlatý cepín/Piolet d´Or“ 
přijede opět po roce do Přero-
va představit nový film o loň-
ském putování v Asii. Povídat 
bude o letošním úspěšném pr-
vovýstupu severozápadní stě-
nou himalájské sedmi. tisícovky 
Chamlang (7 321 m). „Nenechte 
si ujít tohoto lezeckého standu-
pového krále, který nosí svoje 
zbraně proklatě nízko. V komu-
nitě horolezců ho prý nazývají 
Supermužem,“ láká na festival 
do Kina Hvězda jeho ředitelka 
Svatava Měrková. 

Čeští skialpinisté projeli na lyžích nejvyšší hory Íránu letos na jaře. Film o jejich dobrodružství 
uvede Kino Hvězda v rámci festivalu.  Foto | Archiv TM

Juraj Aláč

V restauraci Pivovar vystoupí 
vycházející hvězda britského 
blues Matt Long. Ve středu 
27. listopadu od 19:30 rozjede 
jeden z koncertů českého 
podzimního turné se svojí 
kapelou The Catfish.

Blues nad Bečvou přivede do Přerova britskou hvězdu

Fenomenální třiadvacetiletý 
Brit během své stále ještě počí-
nající kariéry už posbíral řadu 
významných ocenění v prestiž-
ní britské bluesové anketě Bri-
tish Blues Awards. Za muzi-
kantské výkony i za bluesový 
počin roku, album Broken Man, 
které nahrál spolu s domovskou 
skupinou, se stal novým obje-
vem britské hudební scény. 

Vášnivý, podmanivý blues. 
Sóla, která zvednou diváky ze 
sedadel. Tak o mladém talen-
tovaném zpěvákovi hovoří kri-
tici po celém světě. Matt Long 

se svým vlastním triem před-
skakoval mimo jiné již také ví-
tězům British Blues Award 
Chantel McGregor a Aynsley-
mu Listerovi. Je to ale přede-
vším frontmen kapely, kte-
rý stojí za úspěchem celého 
tria. Zpěvák je ovlivněn gene-
racemi bluesových muzikan-
tů, mezi jeho největší inspi-
rátory patří B. B. King a Joe  
Bonamasa. 

„Přerovskému obecenstvu 
se představí v doprovodu české 
rytmiky. Bude to letošní posled-
ní koncert pořádaný pod hla-
vičkou BnB,“ uvedl organizátor 
a předseda pořádajícího Nadač-
ního fondu Blues nad Bečvou Pa-
vel Ondrůj. 

Je zřejmé, že v příští dekádě 
bude patřit mezi veličiny britské-
ho blues, a tak každý návštěvník 
jeho současných koncertů bude 
moci vzpomínat, jaké to bylo, 
když Matt Long začínal.

Z mladého kytaristy a zpěváka jsou nadšeni 
nejen hudební kritici ale především jeho po-
sluchači, vyzařuje z něho neuvěřitelná vášeň 
a oddanost blues.  Foto | archiv BnB
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Muzeum hledá 
pamětníky povstání

Přerov si v příštím roce při-
pomene 75 let od květnového 
povstání na konci druhé světo-
vé války. Událost bude připomí-
nat filmový dokument. Muzeum 
i autoři dokumentu proto shánějí 
fotografie, videa z té doby a pře-
devším pamětníky. „Hledáme 
i svědky, kteří byli v době povstá-
ní dětmi nebo měli v rodině ně-
koho, kdo se do povstání aktivně 
zapojil, nebo ty, kteří mají blízký 
vztah nebo vzpomínky k popra-
veným či účastníkům povstání,“ 
upřesňuje autorka filmu Svatava 
Měrková. 

Materiál, který se podaří na-
shromáždit, využije také pře-
rovské muzeum pro svoje bu-
doucí výstavy a doplnění svého 
archivu.  

Ozývejte se prosím na  se-
hnalek@prerovmuzeum.cz 
nebo na telefonní číslo 581 
250 533.    fli
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Mažoretky posbíraly cenné kovy na světové soutěži v Rusku
Přerovské mažoretky ze 

sportovního oddílu Fantasy po-
kračují ve spanilé jízdě. Poté, 
co uspěly na mistrovství světa 
a také na mistrovství Evropy, 
získaly další zlatou a stříbrnou 
medaili v ruském Petrohradu. 
O ty se dívky porvaly se stovkou 
mažoretek z celého světa.

Na ruské soutěži reprezento-
valo Přerov deset děvčat, z nich 
nejlepšího umístění dosáhla se-
dmnáctiletá Kateřina Valentová 
v sólo sestavě s třásněmi. Aby zís-
kala zlatou medaili, musela po-
razit musela dvacítku soupeřek, 
a to se povedlo. „Naprosto jsem 
to nečekala, holky tam předvádě-
ly složité akrobacie, salta a tak po-
dobně, já vystupuji spíše na celko-
vý dojem, čekala jsem, že porota 
bude hodnotit spíše ty těžké prv-
ky, no, ale nehodnotila,“ popsala 
své dojmy ze zisku zlaté medaile 
Kateřina Valentová. 

Ze závodu skupin si přerovské 
mažoretky odvezly stříbrné me-
daile. Tentokrát za vystoupení 

s hůlkami. „Neúčastníme se jen 
soutěží jedné mažoretkové aso-
ciace. Díky tomu můžeme srov-
návat své síly s velkou konku-
rencí, ale také čerpat inspiraci 
pro naše sestavy od týmů z ce-
lého světa. Díky našim cestám 
navazujeme nová přátelství, po-
znáváme různé styly a nová od-
větví mažoretkového sportu,“ 
vysvětlila předsedkyně spolku 

Bronislava Valentová. Touto 
soutěží letošní sezóna dívkám 
skončila, až do března budou 
pilovat zase nové sestavy. Dou-
fají, že se k nim připojí i nové 
tváře. Hledají dívky od 4 do 
25 let a také rodiče do rodičov-
ského týmu. Veškeré informa-
ce o náboru nových členů na-
jdete na https://fantasy-prerov. 
webnode.cz/.  fli

 Skupina přerovských mažoretek, sólistky z kategorie pompom senior. Zleva: Kateřina Valento-
vá, Adéla Krmelová, Barbora Lukešová, Natálie Petrová. Foto | Bronislava Valentová

POZVÁNKA

Oddíl moderní gymnastiky 
TJ Spartak Přerov pořádá 
16. ročník závodu 

společných skladeb, 
dvojic a trojic CREATIV 

CAPS CUP 2019
V sobotu 26. října ve sportovní 

hale TJ Spartak Přerov,  
U Tenisu 16.  

Dopoledne od 9:00 hodin 
– naděje nejmladší, dvojice 

a trojice, odpoledne od 
12:30 hodin – naděje mladší, 

naděje starší, juniorky, 
seniorky.
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Mezinárodní Velká cena kolové po šedesáté

Juraj Aláč

Sálová cyklistika je pro Přerov 
tradičním sportem a místní TJ 
Spartak už šedesát let vychovává 
nejlepší hráče kolové na světě. 
Velká Cena Přerova, která se 
připravuje na 2. listopadu, se 
stala už tradičním kontrolním 
turnajem před mistrovstvím 
světa.

Jubilejní 60. ročník Velké 
ceny Přerova v kolové mužů star-
tuje v 9:30 v přerovské sokolov-
ně a na turnaji můžete sledovat 
světovou elitu sálové cyklistiky. 
Představí se dvě dvojice z Ra-
kouska a soutěžící z maďarského 
Baj, kde se kolová v posledních 
letech úspěšné rozvíjí. Doplní je 
dvě extraligová družstva Sokol 
Zlín a Sokol Šitbořice. Do po-
čtu 8 startujících patří ještě tým 
Milo Olomouc, Pankrác Praha 
a za domácí Spartak Přerov se 
na kolech předvede dvojice v Ro-
man Oral a Filip Váňa. 

Klub s bohatou historií  
pořád sbírá medaile

Historie přerovské Velké ceny 
kolové se před šedesáti lety za-
čala psát díky Hynku Hlobilovi, 

zakladateli sálové cyklistiky 
Spartak Přerov. „V úvodních roč-
nících startovala především nej-
lepší domácí družstva, od konce 
šedesátých let minulého století se 
dařilo vedení oddílu zvát špičko-
vé dvojice z NSR, NDR, Rakous-
ka, Švýcarska a Francie,“ vzpo-
mněl předseda oddílu kolové TJ 
Spartak Přerov Antonín Přikryl. 
První ročník vyhrála dvojice 

KPS Brno Jindřich Pospíšil a Ja-
roslav Svoboda. Později, pokud 
startovali bratři Pospíšilové (od 
roku 1965 dvacetinásobní mistři 
světa), tak vždy vyhráli, kromě 
roku 1976, kdy na stupni nejvyš-
ším stáli domácí Antonín Přikryl 
a Stanislav Zmrzlík.

Sálová cyklistika stále láká 
i mladé talenty, kteří přerovský 
Spartak úspěšně reprezentují, 

naposledy na otevřeném mist-
rovství světa v Maďarsku. Žáci 
a junioři bojovali s týmy z Ma-
ďarska a Rakouska. V turna-
ji žáků získali zlaté medaile To-
máš Karas a Denis Bubeník, 
kteří neztratili ani bod a zvítě-
zili 26:2. Matěj Karas a Michal 
Nitsche uspěli v juniorské kate-
gorii, i jim na krku zacinkal kov 
nejcennější.

V modrých dresech jsou hráči Přerova – Denis Bubeník a Tomáš Karas před utkáním s domácím družstvem z Baj.  Foto | Radek Bubeník
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel: 725 017 083
26. 10. Ústí n/O – Andrlův Chlum –
Česká Třebová, 16 km, vede Pospíši-
lová, vlak 6:15
31. 10. Rožnov – Jurk. rozhledna – 
D. Bečva – Rožnov, 13 km, vede Vál-
ková, vlak 7:19
2. 11. Hranice město – Teplice – Ry-
báře – Slavíč, 15 km, vede Sedláko-
vá, vlak 8:26, vedoucí z Lipníka
7. 11. Stínava – Plumlov, 11 km, 
vede Láhnerová, vlak 7:05, jízdenka 
Prostějov
7. 11. Kroměříž – Bíliny – Hulín, 
10 km, vede Szabóová, vlak 9:24
9. 11. Mírov – Krchleby – Zábřeh na 
Moravě, 17 km, vede Pospíšilová, 
vlak 7:05, jízdenka do Mohelnice
14. 11. Stará Ves – Dřevohostice, 
12 km, vede Peprnová, autobus 
8:00, aut. st. č. 14
16. 11. Prostějov – Smržice – V. Kosíř 
– Čelechovice, 17 km, vede Šťávová, 
vlak 8:05
21. 11. Rokytnice – Dluhonice – Pře-
rov, 10 km, vede Szabóová, vlak 9:00
21. 11. Rusava – Pod Lysinou – Žopy 
– Holešov, 12 km, vede Válková, au-
tobus 8:00, aut. st. č. 23
23. 11. Luhačovice – Bojkovice, 
11 km, vede Bernátová, vlak 7:46
28. 11. Heřmánky – Spál. Mlýn – 
Klokočov – Vítkov, 13 km, vede Vál-
ková, vlak 6:23
30. 11. Hranice – Hrabůvka – Uhří-
nov – Slavíč, 16 km, vede Sedláková, 
vlak 8:26, vedoucí z Lipníka

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
26. 10. Hrubá Voda zast. – Poho-
řany – Jedová – Véska – Svatý Ko-
peček, 14 km, vlak 7:05, vede Věra 
Mužíková. 
30. 10. Hranice město – propast – 
Teplice – Bílý kámen – Hranice měs-
to, 10 km, vlak 8:26, vede Miroslav 
Ligurský.
2. 11. Teplice n. B. – Nad jezírky 
– Hubert – Týn n.B. – Lipník n. B., 
17 km, vlak 8:26, vede Miroslav 
Ligurský.
6. 11. Kojetín – Lobodice – Tova-
čov, 11 km, vlak 8:37, vede Hana 
Dittelová.
9. 11. Břeclav – Pohansko – Poštor-
ná – Břeclav, 14 km, vlak 7:24, vede 
Hana Dittelová.
13. 11. Odry – Pohoř – Kletné – Su-
chdol n.O., 11 km, vlak 6:23, vede Ja-
roslav Pěček.
20. 11. Lipník n.B. – Pod Helfštýnem 
– Podhůra – Lipník n. B., 12 km, vlak 
8:26, vede Věra Mužíková.
23. 11. Nový Jičín – Skalky – Oční 
studánka – Starý Jičín – Such-
dol n. O., 15 km, vlak 7:23, vede Cyri-
la Punčochářová.
27. 11. Teplice n. B. – údolí Krkavce 
– Rybáře – Drahotuše, 10 km, vlak 
8:26, vede Miroslav Ligurský. 
30. 11. Týniště nad Orlicí – Suté 

břehy – Štěnkov – Třebechovice 
pod Orebem, 12 km, vlak 6:15, vede 
Mir. Ligurský.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673
5. 11. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod. 
9. 11. Horolezecké setkání Be-
zuchov, přespolní běh 18 km okolo 
hradu Helfštýn, pásmo odpoledních 
a podvečerních přednášek. Start 
běhu 11 hod, přednášky od 16 hod 
Kulturní dům Bezuchov. 
16. 11. Za posledním puchýřem, 
Olomouc, 2 větve tras: a) CHKO Li-
tovelské Pomoraví, b) Nízký Jeseník. 
Stara cíl 6÷19 hod Dům dětí a mlá-
deže Olomouc, tř. 17. istopadu. 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–Pá 8–17 hodin
So–Ne 9–17 hodin
www.prerovmuzeum.cz
Výstavy:
Do 29. 12. Hodiny ze Schwarzwaldu 
– výstava dřevěných kolečkových 
zhotovených hodináři z regionu již-
ního Německa i Čech od poloviny 
18. do konce 19. století, kaple pře-
rovského zámku. 
Do 31. 1. 2020 Láska nejen v umění 
– výstava tvorby manželů Evy Siblí-
kové a Jana Chmelaře.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba v listopadu:  
pondělí až pátek 8–16 hodin
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Akce:
1. a 2. 11. Swap – výměnný bazar 
podzimního a zimního oblečení. Pá-
tek od 17:00 do 19:00, sobota od 9:00 
do 12:00 – výměna oblečení zdar-
ma. 28.–31. 10. příjem darů v budově 
ORNIS nebo až na místě (Přinášejte 
pouze to, co byste darovali svým nej-
lepším přátelům, čisté, neobnošené). 
CoWorking, Wilsonova 18 v Přerově, 
1. patro, vstupné 30 Kč.
7. 11. Odpoledne u krmítka. Hravě 
o přikrmování ptáků v zimě, výroba 
dřevěného krmítka. Přihlášky posí-
lejte do 4. 11. na e-mailovou adre-
su syrycanska@prerovmuzeum.cz 
nebo 581 219 910–12. Od 16:30 v bu-
dově ORNIS. Vstupné 20 Kč za osobu 
+ 100 Kč za 1 krmítko.
14. 11. Jak se máte, ptáci? Setká-
ní s osobností – s ředitelem České 
společnosti ornitologické Zdeňkem 
Vermouzkem. Slavnostní zámecká 
síň města Přerova, od 17:00, vstup-
né 10 Kč.
22. 11. Sněhové vločky – fusing 
(spékané sklo). Výtvarná dílna s Ve-
ronikou Matlochovou, od 16:00. Při-
hlášky na syrycanska@prerovmu-
zeum.cz nebo na 581 219 910–12. 
V budově 

Programy pro školy 
a jiné zájmové skupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Ježkův rok – o životě ježků v prů-
běhu celého roku
Bobr, pan stavitel – návštěva bob-
rů u laguny 
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Návštěva záchranné stanice 
zdarma 
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Semínkovna – sdílená semínka 
zdarma – pondělí až pátek 8–16 
hodin
Přihlášky na akce: 581 219 910–12, 
syrycanska@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS. Informace 
o programech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba v listopadu: 
sobota–neděle 9–16 hod. 

MĚSTSKÝ DŮM
31. 10. Dva nahatý chlapi – bláznivá 
komedie o tom, jak se seriózní advo-
kát a obětavý manžel probudí v po-
steli s jiným mužem. Hrají: M. Zounar, 
M. Kraus, M. Randová a D. Šinkorová. 
V 19:30
2. a 4. 11. Arrhythmia: Celloween – 
rockový balet v podání mladých pře-
rovských umělců. Celloween je tanec 
i hudba, život i smrt, metal i klasika, 
krása i horor. Je to jedinečný přerov-
ský projekt představující klasické ho-
rorové téma K. J. Erbena – Svatební 
košile – v moderním pojetí. V 19:30 
6. 11. Partička, v 20:00, prodej pouze 
online v síti www.ticketstream.cz
10. 11. Nedělní párty, v 13:30 
13. 11. Popelka na Cibulce. Televizní 
a rozhlasový moderátor, Aleš Cibul-
ka a jeho hosté vystoupí v pořadu, 
který je postaven nejen na výkonu 
oblíbeného moderátora, ale přede-
vším jeho hostů, herečky Evy Hruš-
kové a šarmantního herce a dabéra 
Jana Přeučila. Na diváky čekají sou-
těže a mnohá překvapení. V 19:00 
16. 11. Re–Vox – tancovačka se zná-
mou přerovskou kapelou, v 20:00
19. 11. Čarodějky v kuchyni – Ku-
chařky Dolly Biddleová a Isabel Lo-
maxová mají každá svou televizní 
kuchařskou show. Brilantní komedie 
kanadské autorky Caroline Smith. 
Hrají S. Pogodová, M. Dolinová 
V. Navrátil/L. Ondřej, M. Duchek. 
V 19:30 
21. 11. Jožka Černý – předvánoč-
ní koncert s cimbálovou muzikou 
GRACIA pod vedením Petra Zugár-
ka, v 19:30 
23. 11. Čiperkové, v 15:00.
24. 11. Nedělní párty, v 13:30 
28. 11. Josef Dvořák – Čochtan 
vypravuje. Nestárnoucí muzikál 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha Di-
votvorný hrnec v osobité úpravě 

nejslavnějšího českého představite-
le vodníků. Hrají: J. Dvořák, K. Gult, 
M. Hrubešová, S. Topinková–Fořto-
vá, R. Trtík, J. Burda, J. Veit, B. Tůmo-
vá, V. Kahovcová, L. Chaciosová, N. 
Friebová. V 19:30 

PARK MICHALOV
21. 11. Den stromů v parku Micha-
lov – prohlídka parku s odborným 
průvodcem. Sraz v 16:00 před re-
staurací v parku Michalov. Za deště 
se akce nekoná!

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

Loutkové divadlo Sokola Přerov
10., 17., 24. 11. BUDULÍNEK, začát-
ky v 14:00 a 16:00

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
6. 11. Land art – přírodní koberec, 
náměstí TGM od 10:00–17:00. Čtvrté 
tvůrčí setkání ve veřejném prostoru. 
Přineste jakékoli plody a přírodniny 
a ozdobíme spolu přerovské náměs-
tí. V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
5. 11. Autorské čtení a křest knihy 
spisovatelky Lenky Chalupové, Vý-
stavní síň Pasáž, 17:00 
7. 11. Prodej vyřazených knih, sute-
rén MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 8.00 do 17.00 
12. a 26. 11. Videopřednášky zim-
ního semestru VU3V, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 
(jen pro již přihlášené studenty)
12. 11. – 17. 12. Kurz realistické 
kresby pro dospělé, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, kaž-
dé úterý od 16:00 do 18:00 (jen pro 
přihlášené účastníky)
14. 11. Autorské čtení a křest knihy 
spisovatelky Kláry Janečkové – Ga-
lerie města Přerova, Horní nám. 1, 
17:00
25. 11. Kulturní akademie knihov-
ny na téma Milada Ganguli, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
13:00. 
25. 11. Čaj o páté – neformální po-
sezení u čaje, pobočka MěK v Před-
mostí, Hranická 93/14, 17:00
27. 11. Kanada a USA – cestopisná 
beseda s Alenou a Jiřím Márovými, 
velký sál Klubu Teplo Přerov, Horní 
nám. 9, 17:00
28. 11. Léčba informací – přednáš-
ka Marie Vilánkové, malý sál Klubu 
Teplo Přerov, Horní nám. 9, od 17:00 
hod. 
Akce pro děti:
1., 8., 15., 22. a 29. 11. X–BOX (ob-
líbené pohybové aktivity), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, 14:00
1., 8., 15., 22. a 29. 11. Herní klub 
Háčko (stolní a společenské hry, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, 14:00 
4.–25. 11. Klub programování a ro-
botiky – zájmový klub pro děti, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV



15SERVIS

nám. 36, každé druhé pondělí od 
16:30 do 18:00 (jen pro přihlášené 
účastníky)
5. 11. Tvořivá dílna – lucerna, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, 12:00
8. 11. Herní klub (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, 14:00
30. 11. Den pro dětskou knihu – 
Abeceda her (dopoledne pro rodiče 
s dětmi), pobočka MěK v Předmostí, 
hranická 93/14, od 9:00 do 12:00
30. 11. Den pro dětskou knihu – 
zábavné a kreativní dopoledne 
v knihovně pro děti i dospělé, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 9:00 
do 12:00 hod. 
Akce v místních částech:
1.–30. 11. Malování kalendáře na 
rok 2020, Lověšice, v provozní době
4. 11. Tvořivá dílna – podzimní de-
korace, Vinary, od 17:00 
7. 11. Tvořivá dílna – dárkové krabič-
ky, Kozlovice, od 16:00
12. 11. Tvořivá dílna – kukačkové 
hodiny, Lýsky, od 16:00 
14. 11. Tvořivá dílna – mlsná kočič-
ka, Čekyně, od 16:00 
21. 11. Čaj o páté – posezení u čaje 
v knihovně, Henčlov, od 17:00 
23. 11. Tvořívá dílna – výroba ad-
ventních kalendářů, Dluhonice, od 
17:00 
26. 11. Tvořivá dílna – vánoční přá-
ní, Žeravice, od 15:30 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

Pondělí
4. 11., 10:15 Když špatně spíme, 
budí se nemoci – Olga Župková, 
11:15 Cvičení paměti
11. 11., 10:15 Povídání s psycholo-
gem – PhDr. Jana Gebauerová
18. 11., 10:15 Srdce v nejlepších le-
tech – Anna Stojanová
25. 11., 10:15 „Advent voní skořicí“ 
– adventní tvoření s dětmi z MŠ. 
Cvičení s prvky Tai Chi každé 
pondělí od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé  

pondělí od 9 do 13 hod.
Úterý
5. 11. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 9:00 hod. na Centru 
SONUS. 
Středa
13. 11., 16:00 Kavárna pro seniory: 
Vietnam a Kambodža – Ing. Dušan 
Maceška
Čtvrtek 
cvičení se smovey kruhy (7., 14., 
21., 28. 11.) v 8:15
cvičení se smovey kruhy (7., 21. 
11.) v 9:30 
cvičení na balónech (14., 28. 11.) 
v 9:30
cvičení paměti (14., 28. 11.) v 10:45
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14:45 do 16:15. Kurz začíná v pon-
dělí 4. 11. Cena kurzu je 450 Kč. Kurz 
probíhá v Centru SONUS, Palackého 
17a a přihlásit se můžete u M. Krejčí-
řové, tel.: 777 729 521.
Sobota
9. 11. Výlet do Záhlinic – Košt mar-
melád, Den řemesel. Sraz na vlako-
vém nádraží v 9:30. Odjezd vlaku 
v 9:40, odjezd vlakem zpět v 11:54 
nebo 13:54 nebo 15:54 dle vlastního 
výběru. 

MORAVSKÝ ORNITOLOGICKÝ 
SPOLEK

9. 11. Ornitologická exkurze za ptá-
ky tovačovských rybníků 
Sraz u sádek v Tovačově v 10:50. 
Předpokládá se, že zájemci se mo-
hou k exkurzi připojit i kdykoli poz-
ději přímo na hrázi rybníka. Mimo 
obvyklých druhů by měly být k vi-
dění také severské druhy ptáků na 
tahu do zimovišť. Za špatného po-
časí se exkurze nekoná. Předpo-
kládá se i návštěva štěrkopískovny 
v Anníně (Donbas). Exkurzi povede 
Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, 
e–mail: mosprerov@seznam.cz)) 
a Markéta Třasoňová.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ  
SVAZ PŘEROV

6. a 20.11. poradna a úřední hodiny, 
kancelář Havlíčkova 29
21. 11. Půda, voda a sucho na za-
hrádce – přednáška Jany Syryčanské, 
od 17:00, Coworking nad prodejnou 
Rossmann, Žerotínovo náměstí

KONCERT SBORŮ
7. 11. Hudební večer pro violonce-
llo a klavír v evangelickém kostele, 
vystoupí Mikael Ericsson a Daniel 
Jun. Na programu: F.Mendelssohn–
Bartholdy, M.Bruch, F.Liszt, A.Pizzola 
a další. Koncert se koná ke 30.výročí 
Sametové revoluce 1989. v 18:00 

DUHA KLUB DLAŽKA
30. 10. – 29. 11. Hudboslove-
ní – 18.ročník minifestivalu hudby 
a slova
30. 10., 20:00 Jesse Ballard (USA)+ 
Jan Hrubý + Joe Kučera (Něm.) – 
Společné světy tour 
1. 11., 20:00 The Rainbreakers 
(Anglie)
12. 11., 18:00 Norsko – stereofoto 
(Matěj Boháč) – beseda s cestova-
telem 1
13. 11., 20:00 Jaroslav Svobo-
da (Trabandista) + Fanda Holy 
reverends
20. 11., 20:00 Dirty Deep (Francie)
21. 11., 17:30 Izrael: Svatá země 
v ohrožení (Jirka Kalát) – beseda 
s cestovatelem 2
21. 11., 20:00 Oskar Petr + Marsyas 
Tribute
22. 11., 20:00 Mňága a Žďorp
23. 11., 14:30 Pohádkový karneval 
+ stolní hry pro malé i velké
23. 11., 15:30 ??? – beseda s cesto-
vatelem 3
23. 11., 17:30 Lampiónový průvod
23. 11., 19:00 Emotikony (Čestmír 
Beťák)
28. 11., 19:00 Spirituál kvintet
29. 11., 19:00 Rockový večer – Man-
cuso a hosté

1.–3. 11. Potáborové setkání z Po-
hádky do pohádky – Základna Dlaž-
ky Rajnochovice
8.–10. 11. NA STOPĚ STAR WARS – 
Základna Dlažky Rajnochovice

Středisko volného času  
ATLAS a BIOS

1. 11. Drátovaná mísa – rukodělné 
tvoření od 15:00 , ATLAS
6.–7. 11. Slavíci z Přerova – pěvecká 
soutěž pro žáky ZŠ a studenty více-
letých gymnázií, ATLAS
8. 11. Uspávání přírody – akce pro 
školní kolektivy v BIOS, přihlášky 
předem do 31. 10.
27. 11. Tak to vidím já – vyhlášení 
výtvarné soutěže, ATLAS. Vyhláše-
ní korespondenční výtvarné soutě-
že BIOS Namaluj přírodu, téma „Na 
loukách a polích“, uzávěrka 6. 3. 
Kvalifikační kola Naší přírodou 
v BIOS – listopad, prosinec

AKCE PRO SENIORY PSP
19. 11. Podzimní setkání seniorů 
PSP v kavárně Bečva. K poslechu 
i tanci hraje skupina HARMONY. Zve-
me i nečleny odborové organizace, 
bývalé zaměstnance PSP. Přijďte se 
pobavit a zavzpomínat. Od 15:00 do 
19:00 hodin.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
11. 11. – přechod Merkuru přes 
Slunce, každý čtvrtek pozorová-
ní noční oblohy v případě dobrého 
počasí. 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
26. 10. Bleší trhy
27. 10. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva
10. 11. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva
15. 11. Shout & Sound
23. 11. Bleší trhy
24. 11. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva
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vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

pá  1. 11. 14:00–20:00 6:00– 7:30, 9:00–21:00 6:00–7:30, 9:00–20:00 –

so 2. 11. 10:00–12:30, 13:30–20:00 10:00–12:30, 13:30–20:00 11:00–12:00 průmyslová pojišťovna 
12:30–13:30

ne 3. 11. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

po 4. 11. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00–7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 5. 11. 15:00–17:00, 8:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00,
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 6. 11. 15:00–17:00, 19:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00,
19:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00

průmyslová pojišťovna 
18:00–19:00

čt 7. 11. 14:00–16:00, 9:00–20:00 13:00–16:00, 19:00–21:00 13:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 
13:00–14:00

pá 8. 11. 14:00–18:00 6:00–7:30, 9:00–18:00 6:00–7:30, 9:00–18:00 –

so 9. 11. 17:00–19:00 17:00–19:00 – průmyslová pojišťovna 
12:30–13:30

ne 10. 11. 13:30–18:00 13:30–18:00 – –

po 11. 11. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00–7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 12. 11. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00– 7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 13. 11. 15:00–17:00, 19:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
19:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00

průmyslová pojišťovna 
18:00–19:00

čt 14. 11. 14:00–16:00, 9:00–20:00 13:00–16:00, 19:00–21:00 13:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 
13:00–14:00

pá 15. 11. 14:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–21:00 6:00–7:30, 9:00–20:00 –

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

so 16. 11. 13:30–15:00, 17:00–20:00 13:30–15:00, 17:00–20:00 – průmyslová pojišťovna 
12:30–13:30

ne 17. 11. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

po 18. 11. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00–7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 19. 11. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 20. 11. 15:00–17:00, 19:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
19:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00

průmyslová pojišťovna 
18:00–19:00

čt 21. 11. 14:00–16:00, 19:00–20:00 13:00–16:00, 19:00–21:00 13:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 
13:00–14:00

pá 22. 11. 14:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–21:00 6:00–7:30, 9:00–20:00 –

so 23. 11. 10:00–12:30, 13:30–20:00 10:00–12:30, 13:30–20:00 11:00–12:00 průmyslová pojišťovna 
12:30–13:30

ne 24. 11. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

po 25. 11. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00– 7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 26. 11. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 27. 11. 15:00–17:00, 19:00–20:00 6:00– 7:30, :00–17:00, 
19:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00

průmyslová pojišťovna
18:00–19:00

čt 28. 11. 14:00–16:00, 19:00–20:00 13:00–16:00, 19:00–21:00 13:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 
13:00–14:00

pá 29. 11. 14:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–21:00 6:00– 7:30, 9:00–20:00 –

so 30. 11. 10:00–12:30, 13:30–20:00 10:00–2:30, 13:30–20:00 11:00–12:00 průmyslová pojišťovna 
12:30–13:30



16 KINO / GALERIE

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1. 11., 18:00 Poslední aristokratka | česky, přístupný
1. 11., 20:00 Terminátor: Temný osud | titulky, od 15 let
2. 11., 17:30 Román pro pokročilé | česky, od 12 let
2. 11., 19:30 Stáhni a zemřeš | P, titulky, od 15 let
3. 11., 15:00 Zloba: Královna všeho | zlého, dabing,  
 přístupný
3. 11., 17:30 Panství Downton | BS, titulky, od 12 let
3. 11., 20:00 Terminátor: Temný osud | titulky, od 15 let
4. 11., 17:30 Pražské orgie | česky, od 15 let
4. 11., 20:00 Deštivý den v Ney Yorku | P, titulky, od 12 let
5. 11., 17:30 Ad Astra | LEVNÉ ÚTERÝ, titulky, od 12 let
5. 11., 20:00 Nabarvené ptáče | česky, od 12 let
6. 11., 18:00 Gauguin na Tahiti – ztracený ráj 
 P, UMĚNÍ V KINĚ, titulky, přístupný
6. 11., 20:00 Slayer: The Repentless Killogy | RP, 
 titulky, od 12 let
7. 11., 10:00 Přes prsty | BS, česky, od 12 let
7. 11., 17:30 Ženská na vrcholu | RP, česky, od 12 let
7. 11., 20:00 Bitva u Midway | RP, titulky, od 15 let
8. 11., 17:00 Tenkrát v Hollywoodu | titulky, od 15 let
8. 11., 20:00 Ženská na vrcholu | česky, od 12 let
9. 11., 17:30 Rambo V: Last Blood | titulky, od 15 let
9. 11., 20:00 Terminátor: Temný osud | titulky, od 15 let
10. 11., 15:30 Hodinářův učeň | česky, přístupný
10. 11., 17:30 Ženy v běhu | BS, česky, od 12 let
10. 11., 19:30 Bitva u Midway | titulky, od 15 let
11. 11., 17:30 Zloba: Královna všeho zlého | 3D, 
 dabing, přístupný
11. 11., 20:00 Poslední aristokratka | česky, přístupný
12. 11., 15:00 Přes prsty | LEVNÉ ÚTERÝ, česky, od 12 let
12. 11., 19:00 Vandráci  

13. 11., 18:00 Ženská na vrcholu | česky, od 12 let
13. 11., 20:00 Antologie města duchů | P, dabing, od 15 let
14. 11., 10:00 Román pro pokročilé | BS, česky, od 12 let
14. 11., 17:00 První akční hrdina + dokument o filmu 
 P, česky, od 12 let
14. 11., 18:30 The sound is innocent | P, titulky, od 12 let
14. 11., 20:00 Amnestie RP | česky, od 15 let
15. 11., 17:00 Le mans 66´ | P, titulky, od 12 let
15. 11., 20:00 Doktor spánek Stephena Kinga | P, 
 titulky, od 15 let
16. 11., 17:30 Ženská na vrcholu | česky, od 12 let
16. 11., 19:30 Nabarvené ptáče | česky, od 12 let
17. 11., 10:00 Do krytů, Přerove! | česky, přístupný
17. 11. , 11:00, 12:00, 13:00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
 PROTIATOMOVÉHO KRYTU 
 A JEHO TECH. ZÁZEMÍ
17. 11., 17:30 Román pro pokročilé | BS, česky, od 12 let
17. 11., 20:00 Amnestie v česky, od 15 let
18. 11., 17:00 Le mans 66´ | titulky, od 12 let
18. 11., 20:00 Doktor spánek Stephena Kinga | titulky, 
 od 15 let
19. 11., 18:00 Národní třída | LEVNÉ ÚTERÝ, česky, od 15 let
19. 11., 20:00 Poslední aristokratka | česky, přístupný
20. 11., 17:30 Stáhni a zemřeš | titulky, od 15 let
20. 11., 20:00 Boží láska | ART/P, titulky, od 15 let
21. 11., 10:00 Panství Downton | BS, titulky, od 12 let
21. 11., 18:00 Proti větru vol. 2 | česky, přístupný
22. 11., 17:00 Doktor spánek Stephena Kinga | titulky, 
 od 15 let
22. 11., 20:00 Vlastníci | P, česky, od 12 let
23. 11., 17:30 Vlastníci | česky, od 12 let

23. 11., 19:30 Amnestie | česky, od 15 let
24. 11., 15:00 Přes prsty | BS, česky, od 12 let
24. 11., 17:00 Terminátor: Temný osud | titulky, od 15 let
24. 11., 19:30 Joker | titulky, od 15 let
25. 11., 18:00 Martin Loew – Západ USA 
 (cestovatelská diashow)
25. 11., 20:15 Ženská na vrcholu | česky, od 12 let
26. 11., 18:00 Vlastníci | česky, od 12 let
26. 11., 20:00 Bohemian Rhapsody | LEVNÉ ÚTERÝ, titulky,  
 od 12 let
27. 11., 17:00 Snow film fest | titulky, přístupný
27. 11., 20:00 Terminátor: Temný osud v titulky, od 15 let
28. 11., 10:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát | BS, 
 česky, přístupný
28. 11., 17:30 Last Christmas | RP, titulky od 15 let
28. 11., 20:00 Na nože | RP, titulky, od 15 let
29. 11., 17:30 Ženská na vrcholu | česky, od 12 let
29. 11., 20:00 Vallhalla | P, titulky, od 12 let
30. 11., 17:00 Le mans 66´ | titulky, od 12 let
30. 11., 20:00 Na nože | titulky, od 15 let

BIJÁSEK
2. 11., 15:30 Addamsova rodina | RP/, dabing, přístupný
3. 11., 10:00 Addamsova rodina | dabing, přístupný
9. 11., 15:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 
 dabing, přístupný
16. 11., 15:30 Addamsova rodina | dabing, přístupný
17. 11., 15:30 Fany a pes | P, dabing, přístupný
23. 11., 15:30 Ledové království II | P, 3D, dabing, přístupný
24. 11., 10:00 Ledové království II | dabing, přístupný
30. 11., 15:30 Addamsova rodina | dabing, přístupný
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VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL: 581 217 187

13. 11. – 17. 1. 2020 Výstava fotografií 
Přerov mnohokrát jinak... 
Známé pohledy na město, jeho stavby a  zá-
koutí – ale i  neotřelé a  originálně pojaté zá-
běry. To všechno spojuje nový kalendář města 
Přerova pro rok 2020. Jeho křest a vernisáž vý-
stavy ve středu 13. listopadu v 17:00. 
14. 11. – 17. 1. 2020 Výstava Pavel Kadlíček – radost, hraní, cestování... 
V regionu je Pavel Kadlíček tváří, srdcem i motorem charitativního projek-
tu Kola Dětem. Díky této dobrodějné platformě se už desítky dětí ze so-
ciálně slabých rodin na Přerovsku mohly radovat z vlastního úplně nové-
ho bicyklu. Je také třicet let kapelníkem úspěšné multižánrové skupiny 
D.U.Bmusic, která doprovodí vernisáž výstavy 14. listopadu od 17:00, vzpo-
meneme i historii kapely D.U.Bmusic a představíme projekt Kola dětem.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU

Listopadová výstava na Trafačce znovu 
patří originálním koženým kabelkám 
a  šperkům ze vsetínské dílny Dagmar 
Žůrkové. Hovězí kůži z jablůnkovské ko-
želužny autorka sama často barví a bati-
kuje, zdobí rytím nebo vtlačenými a ra-
ženými dekory. Každý její výrobek je 
originál, nikdy nevyrábí dva stejné kusy. 
Hovězí kůži zpracovává ručně a na šití používá ševcovské nitě nebo vepřo-
vicové pásky a patinované nýtky. Její výrobky vykazují dokonale zvládnu-
té řemeslo.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL: 605 522 271

V měsíci listopadu můžete v Galerii ESO vi-
dět mimo jiných zajímavých obrazů zbrusu 
nové litografie od známé pražské výtvarni-
ce a herečky Ivy Hüttnerové. Z jejích obrázků 
sálá touha po životě a v některých je doslova 
zakleto kouzlo staré Prahy s malými krámky 
v zapadlých koutech ulic, na jiných kvete láska 
každého věku a druhu, ať už babiček a dědeč-
ků anebo červených luceren. V roce 1974 měla první samostatnou výstavu. 
Její díla jsou zastoupena ve stálých expozicích naivního umění v Litoměři-
cích, Paříži a v Hamburku. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL: 725 310 307

Marcela Szabó je přerovská rodačka, která posledních dvacet let žije, tvoří 
a pracuje na španělské Mallorce. Své fotografie nejen z Baleárských ost-
rovů, ale i ze střední Hané nebo 
z Prahy vystaví od 21. listopadu 
v městské galerii. Výstava má 
dlouhý název – Zamilovala jsem 
se do fotografie a díky ní mám 
možnost vidět svět v jiných bar-
vách – je ale odrazem autorči-
ných pocitů. Vernisáž je připrave-
na na 17:00 hodin v hispánském 
duchu s ochutnávkou španěl-
ských specialit a o hudební doprovod se postará autorčin strýc, pianista 
Karel Sekera.

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV
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P = premiéra RP=republiková premiéra BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti ART je filmový klub


