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Prvního září vyrazí do školy 383 prvňáčků

Představujeme  
místní části 
Cyklisté v Předmostí  
mají novou veřejnou pumpu. 
 STRANA 6

Policisté se stěhují do nové 
služebny
Nové oddělení bude patřit prvosle-
dové hlídce.  
 STRANA 8

Poprvé do lavice usedne na začátku nového školního roku 
383 prvňáčků, pro které se v přerovských školách otevře 18 tříd. 
„K zápisům v průběhu letošního dubna přišlo 485 budoucích žáků, 
odklady ředitelé jednotlivých škol udělili 88 dětem, rodiče 14 žáků 
zapsali své děti na více škol a to je i rozdíl mezi počtem zapsaných 
a nastupujících dětí, “ uvedl vedoucí oddělení školství a mládeže 
přerovského magistrátu Petr Hrbek. 

I v letošním roce otevře Základní škola J. A. Komenského v Předmostí logopedickou třídu, do 

které se přihlásilo sedm prvňáčků.  Foto | Archiv ZŠ J. A. Komenského

INFORMACE

Uzavírky v souvislosti s probíhající stavbou 

Od 19. do 20. září nastane úplná uzavírka Polní ulice kvůli realizaci 
pokládky finální asfaltové vrstvy, v případě nevhodného počasí je 
náhradní termín stanoven od 3. do 4. října. 
Od 19. do 29. října bude částečná uzavírka silnice I/55 před průseč-
nou křižovatkou I/55 se silnicemi II/436 a III/01875 (ulice Hranická 
x ulice Velká Dlážka x ulice Staré Rybníky) při vjezdu do Přerova ve 
směru od Olomouce v délce 50 metrů se zachováním dvou pruhů 
zúžených o jeden metr z důvodu napojení větve V1 na stávající sil-
nici I/55. Poté bude ve stejném úseku od 30. do 31. října zachován 
jednosměrný provoz v jednom pruhu směr Olomouc z důvodu po-
kládky asfaltových hutněných vrstev v napojení větve V1 na stávající 
silnici I/55.

Tři rozsáhlé dopravní stavby přinesou po dokončení bezpečnější průjezd městem
V  současné  době  se  v  Přero-

vě  staví  hned  tři  mimoúrovňo-
vá křížení s železniční tratí. Dvě 
staví  Správa  železnic  v  míst-
ní  části  Dluhonice  a  třetí  reali-
zuje  Ředitelství  silnic  a  dálnic 
v Předmostí. 
Stavby  Správy  železnic  jsou 

součástí  rozsáhlé  modernizace 
železničního uzlu v Přerově a ná-
klady na realizaci jsou 3,2 miliard 
korun.  Přestavbou  železničního 
uzlu  Přerov  dojde mimo  jiné  ke 
zvýšení  kapacity  tratí  sloužících 
osobní i nákladní dopravě. „Ces-
tující  na  hlavních  koridorových 
tratích Olomouc–Ostrava a Břec-
lav–Ostrava a řidiči v okolí stav-
by musejí počítat s omezením až 
do září roku 2022,“ řekl radní pro 
dopravu Tomáš Navrátil.

Stavba silniční estakády 
přes železniční koridor
Druhým  rokem  pokračuje 

stavba  přemostění  železniční-
ho  koridoru  v  Přerově.  Téměř 
560 metrů dlouhý most by měl 
mimoúrovňově  převést  silni-
ci  I/55  přes  stávající  železnič-
ní  trať  a  místní  komunikace. 
Most  o  dvaadvaceti  polích  za-
číná  v  sousedství  stávající  ko-
munikace I/55, překlene dráhu 
a stočí se nad nezastavěné úze-
mí.  Napojí  se  na  frekventova-
nou Polní ulici. Estakáda bude 
opatřena protihlukovou stěnou. 
„V červenci se provádělo vázání 
výztuží,  předepnutí  polí  a  rov-
něž  vznikaly  přeložky  a  nové 
vedení  inženýrských  sítí.  Do-
končuje  se  betonáž  estakády 

– zbývají ještě čtyři pole z osm-
nácti.  Začátkem  září  by  měla 
být  estakáda  vybetonovaná,“ 
nastínil  Navrátil.  Stavba  vyjde 

Již  třetím  rokem  za  sebou 
nastoupí  do  prvních  tříd méně 
než čtyři sta dětí. Pro srovnání 
– v  roce 2016 přišlo k zápisům 
575  dětí  a  v  roce  2000  to  bylo 
dokonce 628 předškoláků. Z to-
hoto vývoje je patrné, že demo-
grafická křivka narozených dětí 
v Přerově stále klesá.
V  Základní  škole  J.  A.  Ko-

menského  v  Předmostí  i  v  le-
tošním roce otevřou logopedic-
kou  třídu.  Ta  je  určena  dětem 
s  vážnými  komunikačními  va-
dami a v Přerově má dlouhole-
tou  tradici.  „Kapacita  třídy  je 
14 dětí, letos jich nastoupí sedm 
a  zajímavostí  je,  že  poprvé  ne-
bude  ve  třídě  ani  jedna  dívka. 
Třída je malinká a funguje jako 

rodina.  Úzce  spolupracujeme 
jak  s  rodiči,  tak  s  přerovským 
speciálně  pedagogickým  cen-
trem  logopedickým,“  vysvětli-
la  Věra  Václavíčková,  ředitelka 
Základní školy J. A. Komenské-
ho.  Děti  zůstávají  v  logopedic-
ké  třídě  první  i  druhý  rok,  ve 
třetí  třídě  se  zařadí  mezi  běž-
né  školáky.  „Jsme  schopni  jim 
za  dva  roky  poskytnout  tako-
vou péči, že svůj handicap z vel-
ké  části  zvládnou  a  mohou  se 
učit v běžných třídách,“ doplni-
la Václavíčková.
Dlouhou  tradici má  také pří-

pravná  třída  v  Základní  škole 
Boženy Němcové,  která  je urče-
na dětem, které dostanou odklad 
školní  docházky.  Kapacita  této 

třídy je patnáct dětí. „V letošním 
roce  se  do  přípravné  třídy  při-
hlásilo  deset  dětí,  což  je  mini-
mum žáků na to, abychom třídu 
mohli otevřít,“ řekla Ilona Bočin-
ská, ředitelka Základní školy Bo-
ženy  Němcové.  Děti  ve  třídě  se 
připravují  na  školní  výuku  po-
dobně jako předškoláci v mateř-
ských  školách,  učí  se  například 
počítat,  poznávat  zvířata,  rost-
liny  a  plynule  se  připravují  na 
vstup do první  třídy.  „V posled-
ní době mají děti velké problémy 

s vadami  řeči, proto máme  i  lo-
gopedický  kroužek,  kde  se  uči-
telé zaměřují na výslovnost dětí. 
Mnoho  dětí  má  problém  se  so-
cializací,  stává  se,  že pro někte-
ré z nich je to první zařízení, kde 
se setkávají s vrstevníky a s pro-
středím,  kde  existuje  nějaký 
řád,“ dodala Bočinská.   fli

Celkově do všech osmi přerov-
ských základních škol nastoupí 
letos přibližně 3695 žáků.

Ředitelství silnic a dálnic na té-
měř  360  milionů  korun  a  do-
končená by měla být příští  rok 
v červnu.   mf



2 AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Zídka nabídne posezení s výhledem na zámek
Nad řekou Bečvou – na nábřeží Rudolfa Lukaštíka – vznikne ještě 
letos nová a svým pojetím atypická zídka, jejíž součástí budou 
i lavičky, které nabídnou výhled na Tyršův most a starou část 
Přerova, jejíž dominantou je zámek. Stavebníci se sem přemístili 
v prvních srpnových dnech, hotovo by měli mít do 22. listopadu. 

Současná, osmdesát tři metrů 
dlouhá zídka  je už v havarijním 
stavu, je popraskaná, naklání se 
nad  chodník  a  hrozí  zřícením. 
Původně bylo v plánu starou zeď 
zbourat  a  nahradit  ji  obdobnou 
novou  –  nakonec  radní  slyšeli 
na návrh občana, který prosazo-
val, aby zídka nabídla víc než jen 
oporu  terénu.  „Bude oproti  sou-
časnému stavu mírně snížena – 
vznikne tak možnost využít hor-
ní záklopovou desku k posezení,“ 
uvedla  Ivana  Pinkasová  z  pře-
rovského magistrátu.

Novou zídku budou  
lemovat i nové lampy
Chodníky  pod  zídkou  čeká 

rozšíření,  pro  děti  tu  bude  pří-
mo v trase herní prvek v podobě 
skákacího panáka,  v projektu  je 

zahrnuto i místo pro trvalky, jako 
je  třeba  šanta  kubánská,  třtina, 
řebříček tužebníkovitý, řimbaba, 
hvozdík či šalvěj lékařská. Sado-
vé úpravy počítají rovněž s vysá-
zením tří javorů a deseti bobulo-
nosných keřů. Chybět nebude ani 
nové nasvětlení uličními lampa-
mi  a  boční  části  zídky mají  být 
olemovány  ocelovými,  žárově 
zinkovými bočnicemi. 
„Město  za  celou  realizaci  za-

platí  3  miliony  137  tisíc  korun. 
Vzhledem k tomu, že se tato zíd-
ka  bude  stavět  v  těsné  blízkos-
ti našeho nového Tyršova mostu 
a kousek od historické části, my-
slím, že tato investice přinese ve 
výsledku další z pěkných zákou-
tí  Přerova,“  řekla  na  závěr  ná-
městkyně přerovského primáto-
ra Hana Mazochová.  lech

Takto do začátku srpna vypadala zídka, která se nachází přímo pod bývalou ubytovnou Stro-

jař. Teď už na místě pracují dělníci. Foto | Město Přerov

Návrh vizualizace nové podoby zídky vytvořil Přerovan Jiří Kašpárek. Konečnou podobu pro-

jektu pak vytvořila architektka města Alice Michálková.  Foto | Město Přerov

Senioři mohou vyrazit do muzea i na výlet s vnoučaty
První polovina roku 2020 do-

padla  nejhůře  na  věkovou  sku-
pinu  seniorů  –  alespoň  co  se 
týče  možnosti  setkávání,  neboť 
ochrana  jejich  zdraví  byla  prio-
ritou.  Jakkoliv  nebezpečí  druhé 
koronavirové  vlny  nepominulo, 

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY

Středa 23. září v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin 
Do muzea za poznáním
Pro seniory budou připraveny zdarma komentované prohlídky stálých expozic Muzea Komenského v Přerově. 

V září se bude konat jednodenní zájezd Hurá na výlet 
Senioři navštíví zámek Lysice, pivovar Černá Hora a pštrosí farmu. Na výlet mohou vzít i svá vnoučata.

V říjnu se bude konat dvoudenní zájezd Hurá na výlet s vnoučaty
Účastníci zavítají na Dolní Moravu a čeká je i návštěva mnoha atrakcí, jako jsou Mamutíkův vodní park, Lesní zá-
žitkový park, Stezka v oblacích, opevnění ve městě Králíky, Muzeum řemesel v Letohradu – a v plánu je i jízda úz-
kokolejkou z Mladějova na Moravě.

Pondělí 5. října
Seniorský biograf
Pro seniory bude připraveno v kině Hvězda zdarma promítání filmu Příliš osobní známost. Po filmu je možná 
prohlídka protiatomového krytu v objektu kina a připraveno je i příjemné překvapení.

Dne 7.–12. října 
Táborová škola pro seniory v Domašově
Jedná se o týdenní pobyt s aktivním celodenním programem s plnou penzí. Táborovou školu organizuje Krajská 
rada seniorů Olomouckého kraje. 

snaží  se město Přerov pro dříve 
narozené  připravit  paletu  pod-
zimních  akcí  a  dostát  značce 
„město vstřícné seniorům“.  „Zá-
roveň se snažíme klást důraz na 
mezigenerační  setkávání,  které 
chceme maximálně podporovat,“ 

říká  náměstek  primátora  Petr 
Kouba.  Bližší  informace  k  jed-
notlivým  akcím  poskytnou  pra-
covníci  Odboru  sociálních  věcí 
a  školství  přerovského  magist-
rátu v ulici Smetanova 7, nebo na 
telefonním čísle 581 268 700.

Týden (pro) pěstounství
Letos  již  potřetí  budou  na 

různých místech Olomouckého 
kraje probíhat akce na podporu 
pěstounství.  Pro  příznivce  ná-
hradní  rodinné  péče,  zájemce 
o pěstounství, pěstounské rodi-
ny i širokou veřejnost je od 7. do 
13. září připraven program také 
v Přerově. 
V  průběhu  září  bude  v  pro-

storách  Galerie  Přerov  k  vidě-
ní  výstava  fotografií  pěstounů, 
v prostorách městské knihovny 
zase výstava knih. Sociální pra-
covníci přerovského magistrátu 
pak ve spolupráci s doprováze-
jící  organizací  Vlaštovky  pořá-
dají  akci  s  názvem  „Děti  patří 
do rodiny aneb pěstounem mů-
žete být i vy“. 
Návštěvníci budou mít mož-

nost  potkat  se  s  odborníky 
pracujícími  v  oblasti  náhrad-
ní rodinné péče a dozví se více 
informací  o  pěstounské  péči. 
Akce  se  bude  konat  v  pátek 
10.  září  od  17  hodin  v  prosto-
rách  kavárny  PeťKafé  v  Přero-
vě v Jiráskově ulici. Jsou zváni 
všichni  příznivci  náhradní  ro-
dinné péče, zájemci o pěstoun-
ství, pěstounské rodiny i široká 
veřejnost.   fli

Dotační programy pro příští rok prošly v pondělí 24. srpna hlasováním zastupitelů. Peníze v sou-
hrnné výši 19 milionů 190 tisíc korun mají jít na podporu kultury, sportu, volného času a do zdravotní 
oblasti. Bližší informace na: www.prerov.eu.
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Gymnázium Jakuba Škody slaví 150 let, 
k narozeninám dostala škola „nový kabát“
Přerovské Gymnázium Jakuba 
Škody je třetí nejstarší české 
gymnázium na Moravě – 
a v letošním roce slaví 150 let 
od svého založení. Přihlášku 
do této školy na jaře poslalo 
249 uchazečů, přijmout mohla 
škola ale jen 116 z nich, celkově 
v září usedne do školních lavic 
670 žáků – i to svědčí o tom, že 
gymnázium patří mezi prestižní 
střední školy. Již sedmnáctým 
rokem je ředitelem gymnázia 
Jan Raška, se kterým jsme 
si povídali o historii školy, 
zajímavých absolventech, ale 
také o současnosti. 

Monika Fleischmannová

Budova gymnázia byla po-
stavena v roce 1877 a škola 
v ní působí dodnes. Během 
prázdnin si nešlo nevšim-
nout, že budovu obklopo-
valo lešení, dělníci tady 
pracovali až do konce srp-
na. V jakém stavu je budo-
va nyní?
Rok poté, co byla budova ško-

ly vybudována – v roce 1877, zís-
kal  projekt  v  Paříži  zlatou me-
daili.  Od  roku  2001  je  budova 
kulturní  památkou  a  je  památ-
kově chráněna. A taky se tak k ní 
snažíme  chovat.  Dříve  patřila 
budova školy do majetku města, 
od  roku  2010  byla  převedena, 

dnes  už  i  s  přilehlým  pozem-
kem,  do majetku  Olomouckého 
kraje,  z  jehož  rozpočtu  jsou  fi-
nancované opravy. Od září bude 
budova  školy  v  perfektním  sta-
vu  –  máme  zrekonstruovanou 
fasádu  a  nová  okna  původního 
tvaru,  ale  moderních  tepelně 
izolačních  parametrů,  přístav-
ba  v  Havlíčkově  ulici  má  kom-
pletně novou tvář s hliníkovými 
okny  a  tepelně  izolačním  zdi-
vem. Střechy budov jsou rekon-
struovány  včetně  krovů  a  nové 
střešní krytiny. Vyřešily se pro-
blémy s hydroizolací díky rekon-
strukci celé kanalizace a v nepo-
slední řadě upravujeme přilehlé 
prostory  školy  novou  zahradní 
úpravou.  Plánujeme  i  zprovoz-
nění  bočního  vstupu  školy  pro 
naše  cyklisty.  Byl  bych  velmi 
rád, kdyby se podobným způso-
bem upravil  i  protější  pozemek 
města u křižovatky ulic Komen-
ského a Palackého, což jsem ini-
cioval  už  před  lety,  a  projekt  je 
již připravený k realizaci. Do bu-
doucna čeká školu rekonstrukce 
rozvodů topení a vody. Ale to je 
písnička dalších let.

Chodbami škol bude v le-
tošním roce procházet 
670 žáků a několik desítek 
učitelů. Jaké mají ve škole 
podmínky pro výuku?
Snažíme se zajišťovat co nej-

modernější podmínky – a  jsme 
rádi, když jsme i o krok dopředu. 

Vybavení  a  materiální  zabez-
pečení  výuky  je  jen  podstat-
ně  menší  částí  úspěchu.  Hlav-
ní je chuť, píle, trpělivost a taky 
zodpovědnost  a  cílevědomost 
–  a  žáků  s  těmito  vlastnostmi 
máme  naštěstí  ve  škole  řadu. 
Práce  s  nimi  nás  baví  a  odráží 
se  to  i  na  výsledcích  ve  studiu, 
ale třeba i v soutěžích – to je te-
prve hrdost. Že ve škole panuje 
příjemná a usměvavá atmosféra, 
si může veřejnost všimnout tře-
ba během Dne  otevřených dve-
ří, který se bude konat ve dnech 
16.  až  17.  října  –  během  oslav 
založení  školy.  Při  něm  si  taky 
všichni  mohou  popovídat  jak 
s mnoha žáky,  tak  i učiteli. Náš 
pedagogický sbor je dlouhodobě 
stabilizovaný a spolupráce mezi 
kolegy je velmi dobrá.

Mohl byste vzpomenout na 
některé významné absol-
venty školy?

• Odpolední koncert – dechová hudba a jazzová kapela – dokreslení 
atmosféry

• Prohlídka zrekonstruované budovy školy, neformální setkávání v pro-
storách školy

• Besedy se zajímavými lidmi a bývalými absolventy 
• Vernisáž výstavy „Zastavení v čase“ v galerii na Horním náměstí – 

16. října v 17:00 hodin
• Slavnostní koncert v Městském domě – 17. října v 19:00 hodin
• Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Vavřince – 18. října v 10:30 hodin

PROGRAM OSLAV 16. – 18. ŘÍJNA 

Již sedmnáct let je ředitelem přerovského 

Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška. Po absol-

vování vysoké školy v  roce 1988 s  aprobací 

na matematiku, deskriptivní geometrii a  in-

formatiku začal učit na Základní škole v Chro-

pyni. Na gymnáziu působí od roku 1992, od 

roku 1993 nejprve jako zástupce ředitele 

a od roku 2003 jako jeho ředitel.   

 Foto | Archiv Jana Rašky

Historická budova Gymnázia Jakuba Škody prošla v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí – vyměnila se okna, opravila fasáda, položila se nová 

střešní krytina a kompletně se opravily kanalizační svody.  Foto | Juraj Aláč

V  průběhu  150leté  existen-
ce  školu  navštěvovalo  mnoho 
později  významných  či  zná-
mých osobností. Nerad bych na 
některé zapomněl – jsou důle-
žitější  významní  lékaři  a  věd-
ci,  či  politikové  a  ekonomové, 
nebo  snad  sportovci  a  uměl-
ci?  Zmínit  mohou  nejstaršího 
absolventa,  který  je  veřejnosti 
známý, a  tím  je  lékař a politik 
Vavro Šrobár. Dále pak česko-
slovenského  armádního  gene-
rála  a  leteckého maršála  Kar-
la  Janouška  či  básníka  Josefa 
Kainara, hudebníka Pavla No-
váka  nebo  tenisovou  repre-
zentantku  Janu  Novotnou.  Ze 
současných  osobností  napří-
klad  viceguvernér  České  ná-
rodní  banky  Tomáš  Nidetzký 
nebo rektor Univerzity Hradec 
Králové Kamil Kuča. Špatně se 
mi  hledají  další  jména,  proto-
že  významnost  osobností  je 
v různých očích různá.  fli
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Hledá se restauratér, který přiláká hosty

Městský dům je kulturním centrem, kde se pořádají plesy, divadla i koncerty. Sezonu zahájí v září, 

restaurace ale zůstane zatím zavřená. Stále čeká na nového nájemce.  Foto | Město Přerov

„Chceme  nalézt  restauraté-
ra,  který místo  povznese  –  ne-
jen někoho, kdo povede  jakousi 
údržbu,“ nastínil primátor měs-
ta  Přerova Petr Měřínský. Rea-
guje tím na fakt, že se i přes me-
dializaci  podařilo  nalézt  pouze 
jediného  zájemce,  který  ovšem 
chtěl Měšťák vést pouze po dobu 
vydávání obědů – tedy od 11 do 
14 hodin. A s tímto návrhem na 
srpnovém  jednání  radní nesou-
hlasili,  neboť  odmítají,  aby  se 
z krásné restaurace stala de fac-
to jen „výdejna“. Primátor proto 
v minulých  dnech  pověřil  ředi-
tele  Kulturních  a  informačních 
služeb města Přerova,  aby  zno-
vu  v  rámci  České  republiky  in-
zeroval nabídku pronájmu. „Na-
chystali  jsme  inzeráty,  kampaň 
se rozjela v pátek 21. srpna. Přes 
léto  jsme  navíc  udělali  úpra-
vy v kuchyni, aby nový nájemce 
měl  veškerý  komfort,“  potvrdil 
ředitel  KISu  Jaroslav  Macíček. 
V té souvislosti připomněl, že po 
dobu kulturních akcí – které se 
od září v Měšťáku zase rozjedou 
– bude pro návštěvníky zajištěn 
provoz kavárny. A kdo by si chtěl 
v restauraci objednat třeba svat-
bu  nebo  oslavu  jiné  události, 

– a když nedáme restauratérům 
vydělat, nemůžeme čekat, že bu-
dou  v  prázdném  podniku  pla-
tit  kuchaře  a  obsluhu.  Jestli  se 

nový  nájemce  najde  a  udrží,  to 
bude záležet i na lidech,“ zakon-
čila vedoucí Kanceláře primáto-
ra Daniela Novotná.   lech

INZERCE

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK ČLENA RADY MĚSTA PŘEROVA

Přerov hledá kreativního nájemce restaurace v Městském domě

Najít optimálního nájemce pro restauraci a kavárnu Městského domu v Přerově se v současné době 
snaží přerovská radnice. Usiluje, aby největší kulturní stánek města a secesní chlouba náměstí nezů-
stala osiřelá. Naopak, díky kvalitnímu provozovateli gastroslužeb radnice cílí na oživení centra města. 
Přichází proto s kreativní výzvou. 
„Výsledkem hledání nového nájemce na jaře byl pouze jediný zájemce, s jehož nabídkou se nehod-

láme spokojit. Naší snahou je mít restauraci pro Přerovany otevřenou denně, v létě oživit a rozpohybo-
vat dění kolem venkovní zahrádky a po celý rok nabízet na jídelníčku sezonní speciality,“ řekl primátor 
Přerova Petr Měřínský. Představa o novém provozovateli ideálně zahrnuje nabídku večeřových nebo 
víkendových meníček, myslet by se mělo i na rodiny s dětmi, tradiční českou kuchyni s přihlédnutím 
k současným trendům gastronomie, ve hře je i zážitková kuchyně. Samozřejmostí je zajišťování kavá-
renského a barového servisu v době konání kulturních a v zimě i společenských akcí.
Bližší informace najdou zájemci na webu města nebo se mohou kontaktovat na Kulturní a informač-

ní služby města Přerova. Město celý gastroprovoz pronajímá pouze na symbolickou stokorunu měsíč-
ně, od nového nájemce za to očekává snahu o kreativní rozvoj restaurace s tradicí, která tu pro občany 
kontinuálně bez přestávky funguje už přes 120 let.  lada Galová, radní ano 2011

má  rovněž  možnost.  „Zajistí-
me cateringovou firmu, která se 
o  požadované  občerstvení  v  té 
nejlepší  kvalitě  postará,“  řekl 
Macíček.

Secesní perla náměstí
Městský dům  je  právem na-

zýván  perlou  Masarykova  ná-
městí. Své místo tu má od roku 
1897 a patří k největším a nej-
významnějším  restauračním 
a  zároveň  kulturním  zaříze-
ním ve městě, kde se konají di-
vadla,  koncerty  i  plesy.  Nabízí 
hostům  80  míst  v  restauraci, 
20 v salonku a 30 v kavárně, sál 
je pak určen pro 410 návštěvní-
ků a na balkóně  je 120 míst ke 
stání.  Restauraci měl  v  proná-
jmu  do  začátku  letošního  jara 
Hotel  Jana  –  společnost  sem 
přišla v lednu roku 2019 a měla 
restauraci  provozovat  po  dobu 
pěti let, po roce a čtvrt ale plá-
ny  přehodnotila  a  z  Měšťáku 
odešla.  Předtím,  od  roku  2014 
do  roku  2018,  restauraci  pro-
vozovaly  Kulturní  a  informač-
ní  služby  města  Přerova,  pod-
nik byl  ale prodělečný a město 
na  provoz  doplácelo  každý  rok 
v  průměru  milion  a  půl.  Ještě 
před nimi měla Měšťák v nájmu 
firma Imit.
Fakt,  že  je  restaurace  Měst-

ského domu půl  roku uzavřena, 
je terčem kritiky i mnoha Přero-
vanů. „Bohužel máme zkušenosti 
s tím, že lidé by sice chtěli, aby tu 
byla odpovídající nabídka, která 
by  lákala  hosty  do  centra  měs-
ta,  ale  z  druhé  strany  do Měst-
ského domu mnozí ani nechodili 

Stojí tu 123 let a je místem 
vzpomínek, zažil mnoho 
slavnostních chvil celých 
šesti generací Přerovanů, je 
architektonickou chloubou 
města – a přesto se pro jeho 
gastroprovoz nedaří sehnat 
nájemce. Řeč je o Městském 
domě, jehož restaurace je už 
od března uzavřená, neboť 
provozovatel podal městu 
výpověď a nového se dosud 
najít nepodařilo.
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Kontejnery na odpad se už do ulic nevrátí
Dvakrát  ročně  se  v  přerov-

ských  ulicích  objevovaly  velko-
objemové  kontejnery,  do  nichž 
lidé  odkládali  odpad  z  domác-
ností.  Letos  na  jaře  nebyly  na 
obvyklá  stanoviště  kontejne-
ry  přistaveny  –  a  nebudou  na 
svých místech  ani  pro  podzim-
ní  úklid.  Důvodem  tohoto  roz-
hodnutí je fakt, že už několik let 
občané  dávají  do  nádob  i  věci, 
které  tam  nepatří.  Zaměstnan-
ci technických služeb pak muse-
jí obsah ručně třídit, což službu 
nejen  prodlužuje,  ale  i  zdražu-
je. Přerované jsou proto vyzývá-
ni, aby více využívali dva sběrné 

dvory, které město pro tyto úče-
ly vystavělo.
„V  posledních  letech  jsme  ve 

spojitosti  s  velkoobjemovými 
kontejnery  řešili  dva  problémy. 
Tím  prvním  je  skladba  odlože-
ných  věcí  –  lidé  nám  do  nádob 
házeli  třeba  pneumatiky,  bar-
vy,  ředidla,  vysloužilé  ledničky, 
pračky,  televize  i  uhynulá  zví-
řata.  Obsah  pak  nebylo  možné 
odvézt  na  skládku, museli  jsme 
všechno přebrat, roztřídit a pře-
vézt,“ konstatoval jednatel Tech-
nických  služeb  města  Přerova 
Bohumír Střelec. A tím druhým 
problémem  byly  stížnosti  lidí, 

kteří poukazovali na  to, že když 
zaměstnanci  technických  slu-
žeb na místo kontejner přistaví, 
obratem  jej  zaplní  podnikatelé 
z okolí svým odpadem, takže do 
hodiny už nemají kam staré věci 
ukládat. Služba občanům se  tak 
míjela účinkem. 
„Máme sběrné dvory v ulicích 

Na Hrázi a Želatovská a chceme 
občany naučit, aby je více využí-
vali – tak,  jak je to zvykem v ji-
ných městech. Sem mohou Pře-
rované  nosit  objemnější  věci  ze 
svých domácností, my je zdarma 
přebereme  k  likvidaci,“  doplnil 
jednatel  Střelec.  Vzpomněl  i  to, 

že mnozí lidé se odvozu do dvo-
ra brání argumentem, že nemají 
k přepravě vhodné auto – Střelec 
ale připomíná, že pro tyto účely 
je  možno  přímo  u  Technických 
služeb  města  Přerova  objednat 
za úplatu odvoz.  „Věci do dvorů 
se  svážejí  každý  pátek,  kontak-
ty pro objednání této služby jsou 
na  webových  stránkách.  Za  od-
vezený  elektrospotřebič  zapla-
tí  zákazník  120  korun  a  za  kus 
nábytku  dvě  stovky,“  upřesnil 
na  závěr  vedoucí  provozu  odpa-
dového  hospodářství  Technic-
kých služeb města Přerova Pavel  
Völkl.  lech

Likvidace černých skládek přišla vloni město na 3 miliony 600 tisíc korun
Lidé zakládali černé skládky 
u popelnic, i když se přistavovaly 
kontejnery. To vyplývá 
z rozhovoru s Evou Kousalovou, 
která má na přerovském 
magistrátě na starosti odpadové 
hospodářství. 

Vnímá,  že  se  Přerované  zlobí, 
že  už  nebudou  mít  kontejnery 
–  ale  podle  ní  není  kritika  na 
místě, protože právě občané  jsou 
odpovědni za zvýšené náklady za 
likvidování  odpadů.  „Nechce  se 
jim zajišťovat odvoz do  sběrného 
dvora, a tak nechtěné věci vyhodí 

byly  brzy  plné  a  lidé 
ukládali  nepořádek 
kolem. 

Hrozí lidem za čer-
né skládky nějaký 
postih?
Dopouští  se  tím 

přestupku.  Hrozí  jim 
sankce  až  do  výše 
50  tisíc  korun.  Ná-
sledný úklid pak stojí 
město nemalé finanč-

ní  prostředky.  V  loňském  roce 
byly  takto vynaloženy 3 miliony 
600 tisíc korun v podstatě pouze 

za  to,  že  občané  jednají  proti-
právně a nezodpovědně.

Jaké možnosti tedy lidé 
mají?
Lidé  mají  možnost  využít 

dvou  sběrných  dvorů,  které  tu 
pro ně byly zřízeny. Také si velko-
objemový kontejner mohou sami 
objednat  u  technických  služeb, 
kdy  zaplatí  za  pronájem  kontej-
neru a za přistavení a vývoz dle 
ceníku  zveřejněného  na  webo-
vých  stránkách  www.tsmpr.cz. 
Likvidaci samotného objemného 
odpadu nadále hradí město.   fli

INZERCE

Úřednice z odboru 
majetku přerovského ma-
gistrátu Eva Kousalová.

k  nejbližší  popelnici,“ 
konstatuje Kousalová.

Kolik město Pře-
rov vloni za-
platilo za svoz 
kontejnerů?
V  roce  2019  měs-

to  Přerov  zaplatilo 
za  jarní  a  podzimní 
svoz velkoobjemových 
kontejnerů  přibliž-
ně  550  tisíc  korun  – 
v  částce  se promítlo  i  to,  že bylo 
nutné  zvlášť  douklízet  kontejne-
rová  stanoviště,  protože  nádoby 
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Předmostí teď obklopují velké dopravní stavby
V pořadí již devátá místní část, kterou v seriálu Přerovských 
listů představujeme, je ta, která s Přerovem téměř sousedí. 
Její dominantou je velké sídliště s panelovými domy z 80. let 
minulého století. Do povědomí nejen Přerovanů se dostala 
díky archeologickým nálezům z období lovců mamutů, které 
Předmostí řadí mezi světově významné lokality. Už jistě tušíte, 
že je řeč o Předmostí. Oproti jiným místním částem tady funguje 
několik firem, obchodů i hospod. Z pamětihodností stojí za 
zmínku rokokový kostel svaté Maří Magdalény nebo starobylý 
hřbitov z počátku 19. století. Více o Předmostí už prozradil 
předseda komise místního výboru Tomáš Dostal.

Monika Fleischmannová

Předseda komise místní 
části Předmostí Tomáš 
Dostal.   
 Foto | Archiv T. Dostala

Jak se žije lidem v Předmostí?

Vlasta Míková
Já jsem spokojená, je tady všech-
no, co potřebuji. Do města to 
není tak daleko, chodím pěšky 
nebo jezdím autobusem, měst-
ská hromadná doprava sem za-
jíždí často. Ještě do minulého 
měsíce jsem měla auto, ale zase byl problém 
s parkováním v blízkosti domu. Opravdu mi 
tady nic nechybí.

Miloslava Němcová
Mně se v Předmostí žije dob-
ře, jediné, co mě trápí a na co si 
nemůžu zvyknout, je hospoda, 
která je naproti přes cestu od 
našeho domu. Je totiž otevřená 
nonstop. Bydlím v prvním patře, 
a i když mám zavřená okna, nemůžu usnout. Je 
to strašlivý hluk. Policisté už tady zasahovali ně-
kolikrát, ale ani to nepomohlo.

Jiří Hocl
V Předmostí mě nejvíce trápí par-
kování a doprava, obzvlášť teď, 
když tady probíhá ta stavba, je ta 
doprava opravdu strašná, ale už 
jsme si zvykli, co nám taky zbývá 
jiného. Když potřebujeme na vět-
ší nákup, do města je to poměrně blízko. Manžel-
ka by ocenila, kdyby tady byla třeba čistírna, kvě-
tinářství nebo jiné podobné služby.

ANKETA

Milovníci cyklistiky si mohou v Předmostí dofouknout kola veřejnou pumpou. Pumpa je vyrobena 

z nerezu a má mutlifunkční hlavu, díky které by měla obsáhnout všechny typy ventilků.   

 Foto | Město PřerovJak se žije lidem 
v Předmostí?
Myslím si,  že  většině obyvatel 

Předmostí  se  žije  dobře.  Mnoho 
služeb je přímo u nás, a co komu 
chybí,  má  na  dosah  v  Přerově, 
i  když  někteří  možná 
vnímají  Předmostí  jen 
jako „noclehárnu“. Je to 
tak  trochu  dědictví  ne-
šťastné  výstavby  pane-
lového sídliště a ukonče-
ní činnosti spolků, které 
na  tehdejší  vesnici  fun-
govaly. Proto jsou vítány 
jakékoli  aktivity,  které 
Předmostí  „probouzí“ 
–  jako  třeba  školou or-
ganizovaný  pochod  Po 
stopách  lovců  mamutů 
nebo akce místní knihovny či od-
dílu kopané. Vítáno bylo i otevře-
ní  farní  zahrady  veřejnosti  s  po-
sezením  u  hudby  v  rámci  hodů 
patronky  Předmostí  svaté Marie 
Magdalény.  Také  sdružení  Pred-
mostenzis ve spolupráci se školou 
buduje  historicko-naučné  cent-
rum v prostorách staré školy. Pro 
ještě  větší  oživení  je  ale  potřeba 
lidí nadšených a ochotných oběto-
vat svůj čas pro druhé.

Po mnoha letech skončila 
revitalizace zmiňovaného 
sídliště, co ještě byste chtěli 
vybudovat?

V  rámci  revitalizace  sídliště 
se opravily  chodníky, parkoviště, 
upravila se zeleň a zlepšily se herní 
plochy.  Výslednou  podobu  a  uži-
tečnost  ať  ohodnotí  každý  sám. 
Myslím,  že  stárnoucí  tvář  sídliš-
tě se tím zatraktivnila. Patří za to 
díky mnoha lidem, kteří se na její 

dnešní podobě podíleli. 
Ve spolupráci s městem 
a místními rybáři by se 
v příštím roce měla oži-
vit  lokalita  Hejnických 
rybníků  a  prozatím  ve 
stádiu studií je výstavba 
archeoparku  Mamutov. 
Nevzhledným  místem, 
které  se  musí  revitali-
zovat, je areál bývalého 
koupaliště.  Předmos-
tí spolu s Popovicemi je 
dnes  již  obklíčeno  do-

pravními  stavbami  a  jejich  dal-
ší rozvoj je tak značně limitován. 
Kvůli tomu je v současnosti obtíž-
ný přístup do okolních přírodních 
lokalit, jako jsou Knejzlíkovy sady, 
Hejnické  rybníky,  park Michalov 
a Žebračka. 

Velká sídliště mívají pro-
blém s nedostatkem parko-
vacích míst, Předmostí není 
výjimkou…
Ano, bolestí každé hustě obyd-

lené  lokality  je doprava a zmíně-
né parkování. Velkým zklamáním 
byla  pro  nás  nerealizace  koupě 
bývalého  areálu  stavebnin  pro 

potřeby  parkování.  Ještě  mohu 
zmínit,  že  součástí  Předmostí  je 
i rodinná zástavba, která právem 
očekává, že i do ní bude město in-
vestovat. Například ulice Tyršova, 
Kotkova,  Janáčkova  a  Karasova 
již dlouho volají po opravách. Na-
šim úkolem bude  také najít nové 
vhodné  lokality  pro  zahrádkáře, 
kteří  kvůli  výstavbě  dálnice  při-
šli  o  možnost  věnovat  se  svému 
koníčku.

Jak vnímáte dopravní spoje-
ní s Přerovem?
Spojení  s  Přerovem  je  dáno 

jediným  úzkým  hrdlem,  kde  se 
musí  protlačit  veškerá  doprava, 
cyklisté i chodci. Pěšky na náměs-
tí  TGM  se  dá  dojít  za  22 minut. 
Čekáme  na  dostavění  cyklopod-
chodu s následnými cyklostezka-
mi, díky čemuž se spojení zrych-
lí a bude komfortnější. V příštím 
roce, kdy má být dokončena stav-
ba mimoúrovňového křížení silni-
ce s železnicí, bude navíc odvedena 
značná  část  dopravy  z  podjezdu. 
Věříme, že tímto se zlepší i auto-
mobilové  propojení  s  Přerovem. 
Doufám i ve zdravý rozum a zahá-
jení stavby dálnice okolo Přerova. 
Dnešní stav dopravy snad nemůže 
být už horší, ale věřím, že až stav-
by budou dokončeny, budeme po 

mnohaletém  strádání  alespoň 
částečně „vysvobozeni“.

Láká Předmostí k žití? Stě-
hují se sem mladé rodiny 
s dětmi?
V Předmostí se počet obyva-

tel stále pohybuje kolem pěti ti-
síc. Žijí zde mladé rodiny i starší 
lidé, je tu i dům s pečovatelskou 
službou. Obecně jsou zde byty či 
domy levnější než ve městě a pro 
mladé rodiny  je atraktivní byd-
let  v  domku  či  bytě  v  blízkosti 
města. Jen v mém okolí se za po-
slední  roky přistěhovalo na de-
set mladých rodin. 

Předpokládám, že co se zá-
kladních služeb týče, lidé 
si mohou vybírat…
Oproti  jiným  místním  čás-

tem  je  v  Předmostí  k  dispozi-
ci  hned  několik  obchodů,  také 
pošta, škola, školka, lékaři i ve-
terinář, lékárna, knihovna, hos-
pody  i  kostel.  Provozovny  zde 
mají  drobné  služby  i  řemeslní-
ci.  Chybí  zde  však  „kulturák“, 
kde  by  se  lidé  mohli  scházet 
a  provozovat  spolkovou  čin-
nost.  Tady  vidím  jednu  z mož-
ností ve spolupráci s farností na 
využití  fary,  kterou  také  čeká 
revitalizace.
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Návštěvníci mohou během procházky koštovat

INZERCE

Přerov 101.6 FM  106.8 FM  R-OL

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem 
Olomouc

Tradice vinařství existuje na 
Přerovsku už od středověku. Je-
nomže to ví málokdo. Stejně tak 
jen  hrstka  lidí  tuší,  že  v  okolí 
Přerova jsou vinohrady dodnes. 
Klub českých turistů proto pořá-
dá  akci  Za historií  přerovských 
vinohradů, díky které se zájem-
ci  mohou  projít  mezi  vinicemi. 
Druhý  ročník  pochodu  odstar-
tuje v sobotu 12. září v čase mezi 
osmou a desátou hodinou od vi-
nárny  U  Červené  kočky  na  ná-
břeží  Protifašistických  bojovní-
ků. „Chceme pro místní vytvořit 

tradici,  aby  měli  možnost  pro-
hlédnout  si  vinohrady – půjde-
me  k Marku  Ťápalovi  a  Jiřímu 
Kolářovi do Předmostí – Žerna-
vé a k manželům Matelovým do 
Sobíšek. Návštěvníky čeká pro-
hlídka  i možnost ochutnat víno 
z  jejich  vinic,“  řekl  jeden  z  or-
ganizátorů  pochodu  Oldřich 
Smékal. 
Turisté si budou moci vybírat 

ze  dvou  tras  –  kratší měří  pat-
náct  kilometrů,  delší  pětadva-
cet.  Na  startu  si  mohou  koupit 
koštovačky  na  ochutnání  vína, 
které  se  nosí  na  krku.  „Košto-
vačky  jsou  pletené,  děvčata  od 
nás  z  Klubu  českých  turistů  je 
upletla.  Máme  jich  tolik,  že  by 
vystačily  na  další  dva  roky  do-
předu,“  podotkl  Smékal.  První 
občerstvení pro turisty je naplá-
nované  ve  vinotéce U Hanačky 
v Přerově, poté mohou ochutnat 
víno na Žernavé a v Sobíškách. 
„Novinkou  pro  letošní  rok 

bude zastavení a koštování vína 
v  Pohostinství  Na  točně  ve  Vi-
narech.  Akce  se  bude  konat  za 
každého počasí, v loňském roce 

TURISTICKÉ TRASY

15 km Přerov – Žebračka – 
Lýsky – Vinary Hostinec Na točně 
– rozcestí Zamazalka –Sobíšky – 
Zamazalka – Čekyňský kopec – 
Žernava – Předmostí – Přerov 
25 km Přerov – Žebračka – 
Lýsky – Vinary Hostinec Na točně 
– rozcestí Zamazalka –Sobíšky 
– Zábeštní Lhota – Čekyně – Če-
kyňský kopec – Žernava – Před-
mostí – Přerov 

Loňskému premiérovému pochodu mezi přerovskými vinohrady počasí nepřálo, a tak na túru 

vyrazilo šest desítek turistů. Organizátoři věří, že letošní ročník bude úspěšnější. 

 Foto | Klub českých turistů

pršelo  a  pochodu  se  zúčastni-
lo 60  lidí,  věříme,  že  letos nám 

počasí bude přát a připojí se více 
turistů,“ uzavřel Smékal.  fli
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Rychlost bude úkolem prvosledových hlídek
V Přerově vzniklo nové oddělení hlídkové služby. Desítky 
policistů se postupně stěhují do nově zrekonstruované 
policejní služebny v nádražní budově. Jejich hlavním úkolem 
bude dohlížet na dodržování pořádku v sociálně vyloučených 
lokalitách v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. 
Pracovat budou v nepřetržitém provozu čtyřiadvacet hodin 
denně, sedm dní v týdnu. O tom, jaká bude jejich další činnost, 
jsme si povídali s ředitelem přerovské policie Martinem 
Lebduškou.

Monika Fleischmannová

V některých městech na-
příč Českou republikou se 
oddělení hlídkové služby 
rušila, proč vzniklo právě 
v Přerově?
Na území Přerova jsme tako-

vé oddělení nikdy neměli. Zřizu-
jeme  ho  hned  ze  dvou  důvodů. 
Tím  prvním  je  posílení  pěších 
hlídek ve městě a tím druhým je 
projekt prvosledových hlídek. To 
jsou hlídky, které jsou vycvičeny 
a  připraveny  ihned  reagovat  na 
případný  útok  ozbrojeného  pa-
chatele, aktivního střelce. Rych-
le  a  rázně  zasáhnou  všude  tam, 
kde je to třeba. Jejich úkolem je 
také  eliminace  nebezpečného 
pachatele,  koordinace  evakuace 
osob  z  místa  útoku,  poskytnu-
tí první pomoci nebo předávání 
informací. 

Policisté také pravidelně 
pomáhají při zajišťování 
bezpečnosti a veřejného po-
řádku, například během ri-
zikových hokejových utká-
ní. Účastní se takových akcí 
i členové prvosledových 
hlídek?
Ano, je běžné, že někteří poli-

cisté z prvosledových hlídek také 
slouží  jako  členové  pořádkové 
jednotky,  která  pomáhá  nejen 

u  hokejových,  ale  i  fotbalových 
utkáních nebo například při růz-
ných demonstracích či pátracích 
akcích  po  ztracených  osobách. 
V  Přerově  tím  pádem  budeme 
mít oddělení s akčními motorizo-
vanými hlídkami, ale i s těmi pě-
šími, kterých je ve městě opravdu 
potřeba.

Kdo se může stát členem 
prvosledové hlídky? Může 
jím být úplný nováček?
Ano,  může.  Část  policistů  se 

sice  přesune  ze  stávajících  ob-
vodních oddělení, ale drtivá vět-
šina policistů bude nových – bu-
dou  to  ti,  kteří  nyní  prochází 
přijímacím  řízením.  Na  novém 
oddělení  budou  získávat  prv-
ní  zkušenosti  s  policejní  prací. 
Bude to jejich první štace. V rám-
ci  výcviku,  který  musí  absolvo-
vat  všichni  nově  nastupující,  se 
naučí  sebeobranu,  bojová  umě-
ní, střílet z krátkých a dlouhých 
střelných  zbraní,  řídit  služební 
vozidla s právem přednostní jíz-
dy. Ale až ve službě poznají, jaké 
to je třeba jet rychle na „majáky" 
k případu, aby zabránili spáchání 
trestného činu, zadrželi pachate-
le nebo dokonce zachránili lidský 
život. 

Máte ještě volná místa? A co 
získávají noví policisté? 

Stále  přijímáme  nové  policis-
ty. Práce u policie se znovu stává 
atraktivní, poskytuje jistotu platu 
a místa, náborový příspěvek 75 ti-
síc korun, 6 týdnů dovolené, pra-
videlné navyšování platu, plat po 
nástupu do výkonu služby 31 tisíc 
Kč, po 3  letech až 36 tisíc korun 
a  spoustu  dalších  benefitů  pod-
le  zákona  o  služebním  poměru, 
jako například doživotní výsluhu, 
odchodné, plat v plné výši v době 
pracovní neschopnosti a další. 

Vedoucím územního odboru Policie České republiky v Přerově je Martin Lebduška. 

 Foto | Archiv PČR

Kdy začne nově vzniklé od-
dělení fungovat naplno?
Policisté  na  tomto  odděle-

ní  začnou  vykonávat  službu  od 
září  a  postupně  se  bude  zvyšo-
vat  jejich  počet.  Stále  nabízíme 
uplatnění  celkem  asi  20  novým 
policistům  nejenom  v  Přerově, 
ale  i  v  Hranicích,  Lipníku  nad 
Bečvou a Kojetíně. Pokud by měl 
někdo zájem o podrobnější infor-
mace, může  nás  kontaktovat  na 
adrese nabor.olomouc@pcr.cz. 

Dělníci strhnou zrezivělou lávku přes Strhanec. Nahradí ji širší most
Most  přes  Strhanec  v Riedlo-

vě ulici, který  je ve špatném sta-
vu, čeká letos na podzim zbourá-
ní – a následně tu bude do ledna 
vystavěn  širší  most,  který  začne 
sloužit nejen chodcům, ale  i cyk-
listům.  Město  do  stavby  nové-
ho přemostění investuje 1 milion 
654 tisíc korun. 
Na začátku září se místo uza-

vře a stavební firma bude mít sto 
padesát  kalendářních dnů na  to, 
aby nový most postavila. „Dělní-
ci provedou kompletní demontáž 

stávající  ocelové  lávky  a  vysta-
ví  tu  novou  –  železobetonovou. 
Z původní šířky 2,34 metru bude 
most  rozšířen  na  3 metry,“  uve-
dl Jan Štajnar z odboru majetku 
přerovského magistrátu. Jak dále 
řekl, nosná konstrukce bude osa-
zena  na  železobetonových  opě-
rách, které  jsou založeny pomocí 
mikropilot.  Zábradlí  má  být  ob-
dobného  tvaru  jako  nyní,  změní 
se ale jeho barva - na nátěr bude 
použit  stejný  odstín  zelené,  jaká 
je  na  zábradlí  u  nábřežních  zdí 

podél  Bečvy.  Konstrukčně  na-
víc  bude most  uzpůsoben  tomu, 
aby  tu mohla  v  případě  nutnos-
ti projet sanitka zdravotnické zá-
chranné  služby.  Součástí  stavby 
je i rekonstrukce chodníku v úse-
ku od ulice Za Mlýnem k nové láv-
ce, takže chodci budou muset po 
dobu stavby chodit přes Bezručo-
vu ulici.
O šířce mostu vedli  radní de-

batu  už  před  třemi  lety.  Původ-
ně se hovořilo jen o stavbě lávky 
v  původních  parametrech,  pak 

právě s ohledem na průjezd cyk-
listů bylo přistoupeno k širší kon-
strukci. A ve hře byly dvě varian-
ty – most mohl mít buď 3, anebo 
3 a půl metru. „Kdyby ovšem měl 
být most o půl metru širší, vyšla 
by  stavba  už  na  4  a  půl milionu 
korun, protože by bylo nutné udě-
lat přeložku plynovodu. Rozhodla 
tedy finanční náročnost, investo-
vat 3 miliony navíc kvůli padesá-
ti  centimetrům,  to  by  bylo  nea-
dekvátní,“  konstatoval  náměstek 
primátora Michal Zácha.   lech
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Renomovaná rodinná lékařská společnost hledá novou posilu

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
DO ORDINACE V PŘEROVĚ
Jsme přesvědčeni, že kvalitní lékařskou péči s osobním přístupem  
a respektem si zaslouží každý.

Našich lékařů si vážíme, a proto u nás využívají moderní a plně vybavené  
ordinace. Za jejich práci a především pomoc nabízíme čistého 580Kč/hod.

Dále naši lékaři mají:
•	 jedinečnou příležitost k profesnímu růstu, včetně podpory dalšího  

vzdělávání
•	 výrazně individuální přístup
•	 svobodnou volbu svých ordinačních hodin i výše úvazku
•	 nezávislost v rozhodování o léčebných postupech, lécích  

a přístrojovém vybavení
•	 k dispozici naše smluvní konziliáře z řad specialistů  

i zkušených praktiků
•	 podpůrný tým, který plně přebírá péči o komunikaci s pojišťovnou, 

úřady, i případné stížnosti či administrativu

Rádi přivítáme i lékaře v před atestační přípravě nebo z jiných oborů.  
V akreditované ordinaci je zkušená a ochotná zdravotní sestra.

Na Vaše dotazy či zájem bude pružně reagovat p. Hejhalová,  
tel. 608 763 664, e-mail: personalni@vseobecnylekar.cz.

www.vseobecnylekar.cz

LÉKAŘ,
KTERÝ
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Panely s azbestem se brzy stanou minulostí
Pětačtyřicet let stará pětipod-

lažní budova na náměstí Přerov-
ského  povstání  právě  prochá-
zí  opravou,  která  změní podobu 
celého obvodového pláště objek-
tu. Po rekonstrukci, která přijde 
na  24  milionů  308  tisíc  korun, 
bude  nemovitost  sloužit  k  výu-
ce  budoucím  zdravotníkům.  Ti 
už tu měli v minulosti své třídy, 
před dvěma lety se ale z Přerova 
přestěhovali  –  a  v  příštím  škol-
ním  roce  by měli  své  třídy  zase 
obsadit. 
Staveniště  bylo  Přerovské 

stavební  společnosti  předá-
no  koncem  července,  na  práci 
má  196  kalendářních  dní,  tak-
že k 31.  lednu roku 2021 by bu-
dova měla být k dispozici městu 
už v moderním kabátě. „Bude tu 
nová fasáda, vymění se okna, za-
teplí  střecha,  součástí  projektu 
je  i zřízení bezbariérového vstu-
pu do budovy,“  řekla náměstky-
ně přerovského primátora Hana 
Mazochová.  Zdůraznila  přitom, 
že  stávající  obvodový  plášť  je 

z boletických panelů, které obsa-
hují azbest, tudíž jejich odstraně-
ní a likvidace musí podléhat spe-
ciálnímu režimu. 

Budova postavená v roce 1975 sloužila původně jako Dům politické výchovy. Objekt nava-

zoval na hlavní přerovské sídlo KSČ. Později se nemovitost stala odloučeným pracovištěm 

Střední zdravotnické školy Hranice – ta měla v přízemí šatny a sklad knih, v prvním patře byly 

kanceláře, ředitelna a chemické laboratoře, v dalších patrech měly místo učebny a v nejvyšší 

části domu byla aula. Na druhém snímku je vizualizace budoucí podoby domu.   

 Foto | Město Přerov

Kešky čekají na cyklisty. Bude jich šest
Dobrodružství,  zábavu  a  po-

znání  nabízí  hra  zvaná  KoloCa-
ching, kterou u příležitosti Evrop-
ského  týdne mobility pořádá pro 
milovníky  cyklistiky  přerovský 
magistrát. Od 16. do 27. září mo-
hou brázdit na kolech město i oko-
lí a hledat v krabičkách ukryté po-
klady.  Hra  je  určena  především 
rodičům  s  dětmi,  ale  zapojit  se 
může každý – vítáni  jsou  rovněž 
turisté,  i  když  ti  budou  limitová-
ni vzdáleností umístěných kešek.
Zájemci  se  mohou  od  1.  do 

14.  září  zaregistrovat  přes  for-
mulář  umístěný  na  webu  měs-
ta a v den zahájení, tedy 16. září, 
obdrží na e-mail souřadnice, kde 
jsou  kešky  ukryté  –  aby  ovšem 
byla hra napínavější, tak souřad-
nice nejsou přesné,  takže poklad 
musejí hledat v okolí. „Navíc zís-
kají  i  indicii  či  hádanku,  která 
napoví,  jestli  poklad  mají  ukry-
tý pod  zemí,  v  korunách  stromů 
nebo  třeba  za  kamenem,“ přiblí-
žila  pracovnice  marketingového 
oddělení  města  Jana  Pivodová. 
Soutěžící  budou  hledat  celkem 
šest kešek – z  toho  jsou dvě pří-
mo v Přerově a čtyři v jeho okolí, 
jedna přerovská keška bude spe-
ciální a udělá radost milovníkům 

nových  technologií,  proto  je  tře-
ba,  aby  každá  výprava  měla 
u  sebe  mobilní  telefon  se  čteč-
kou QR kódů.  „V každé krabičce 
je  umístěn  zápisník,  do  kterého 
se  mohou  nálezci  podepsat,  za-
psat datum a čas  jejich návštěvy 
– anebo zde nechat i nějaký vzkaz 
pro další návštěvníky  či  pořada-
tele. Nachystán tam bude pro ka-
ždého  i malý dáreček od města,“ 
uvedla Jana Pivodová.
KoloCaching  není  v  Přerově 

novinkou. Svou tradici začal psát 
v  roce 2018,  kdy  se do hry  zare-
gistrovalo 192 hledačů, vloni už se 
vydalo na cestu 277 soutěžících.

Hvězdicová cyklojízda primátorů
Město Přerov se zapojí také do 

další akce, která se koná na pod-
poru Evropského  týdne mobility. 
Stejně jako vloni je v plánu hvěz-
dicová  jízda  primátorů,  která  se 
bude konat v sobotu 26. září, kdy 
se  na  cestu  do  Dubu  nad Mora-
vou  vydají  primátoři  Olomouce, 
Přerova a Prostějova – každý vy-
jede ze svého města a doprovázet 
ho mohou i občané, na které čeká 
cestou i na jejím konci doprovod-
ný program. V Přerově je sraz na 
náměstí TGM v 9 hodin.  lech

Dispozice  uvnitř  se  mě-
nit  nebude,  objekt  začne  za 
rok  sloužit  jako  škola,  což  byl 
také  její  poslední  účel  využití. 

V  devadesátých  letech  tu  vznik-
lo  odloučené  pracoviště  Střed-
ní  zdravotnické  školy  Hranice, 
v roce 2018 se škola kvůli úspo-
rám  a  nevyhovujícím  teplotním 
podmínkám  v  objektu  „stáhla“ 
zpátky  jen  do  Hranic  –  ale  od-
chod žáků nebyl vnímán pozitiv-
ně.  Společnost Agel,  pod  kterou 
spadá i přerovská nemocnice, se 
proto  dohodla  s  Olomouckým 
krajem, městem Přerovem a Ar-
cibiskupstvím  olomouckým,  že 
tu zřídí vyšší odbornou školu pro 
zdravotnický  personál,  která  by 
měla  začít  fungovat  ve  školním 
roce 2021/2022. 
Zástupci  města  v  tuto  chví-

li ještě čekají, jestli vyjde dotace 
na  opravu,  o  níž  bylo  požádáno 
z  Operačního  programu  život-
ního prostředí.  „Získat můžeme 
40 procent uznatelných nákladů, 
což  činí  4  a  půl milionu  korun. 
Zatím probíhá proces hodnocení 
žádosti,“  potvrdila  Ivana Pinka-
sová  z  přerovského  magistrátu. 
 lech
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Dokument uvidí i poslední pamětníci povstání
Celovečerní dokument 
Přerovské povstání… 75 let 
poté bude poprvé promítnut 
v přerovském kině u příležitosti 
Dnů evropského dědictví 
v sobotu 12. září od 15 hodin. 

Druhé uvedení filmu proběh-
ne ještě týž den v osm večer. Pů-
vodně byla plánovaná premiéra 
dokumentu  v  květnu,  jenomže 
koronavirová krize plány zhati-
la.  „Rozhodli  jsme se pro  jeden 
ze dvou Dnů evropského dědic-
tví,  protože  si  myslím,  že  tato 
událost,  která  se  zapsala  nejen 
do  českých  dějin,  určitě  evrop-
ským  dědictvím  je,“  vysvětlila 
režisérka  dokumentu  Svatava 
Měrková.

Součástí premiéry bude prak-
ticky  celodenní  komponovaný 
program pojednávající o Přerov-
ském povstání a konci války. Do-
poledne budou moci zájemci za-
mířit do Muzea Komenského na 
tematickou  výstavu  První  proti 
okupantům – Přerovské povstá-
ní 1. 5. 1945. Ve 13 hodin pak pro-
běhne  komentovaná  procházka 
městem po místech, kde proběh-
ly významné momenty toho dne. 
„Vycházet  budeme  společně  od 
sokolovny  směrem  k  Tyršovu 
mostu,  kde  byl  při  jeho  obraně 
zastřelen Karel Brada, procházel 
tudy  smuteční  průvod  za  oběti 
povstání. Trasa povede  také ko-
lem sokolovny,  v  jejíž  restauraci 
členové  gestapa  chladnokrevně 

Smuteční průvod za oběti povstání procházel po Tyršově mostě. 

 Foto | Archiv Muzea Komenského v Přerově

V domnění, že je konec války, vycházeli lidé do ulic s vlaječkami.  

 Foto | Archiv Muzea Komenského v Přerově

Československý jazzový festival přivítá i Ivana Mládka a jeho Banjo Band
Sice bez světových hvězd, zato 

s  nejzajímavějšími  muzikanty 
české  scény,  sousedního  Sloven-
ska a Německa, proběhne letošní 
Československý  jazzový  festival, 
který  se  bude  konat  od  čtvrtka 
22. do soboty 24. září v Městském 
domě. Jak už je na tomto festiva-
lu s padesátiletou tradicí dobrým 
zvykem, tři dny bude znít „Měšťá-
kem“ pestrá paleta jazzových sty-
lů v podání předních jazzmanů.
Hned  na  úvod  se  představí 

první  zahraniční  účastník,  slo-
venský  trumpetista  Juraj  Bar-
toš,  který  festival  zahájí  kon-
certem s All Stars Bandem – po 
delší době  se  tak  sejdou Jiří Sti-
vín,  Emil  Viklický  s  Františkem 
Uhlířem a Josefem Vejvodou. Ju-
raj Bartoš bude i u konce každé-
ho  dne  festivalu  jako  člen  kape-
ly Rhythm Desperados,  která  se 

bude starat o zábavu po hlavních 
koncertech. 
„O varhaníkovi Ondřeji Pivco-

vi se dá říct, že je tou jedinou ame-
rickou  zahraniční  hvězdou.  Kvů-
li  koronaviru  musel  zrušit  roční 
turné  s Gregory Porterem. S po-
těšením  tento  držitel  americké 
Grammy  za  poslední  Porterovo 
album  přijal  nabídku  na  sobotní 
vystoupení, kde v premiéře před-
staví svůj nový Ondřej Pivec Pro-
ject,“ řekl ředitel a dramaturg Čes-
koslovenského jazzového festivalu 
Rudolf Neuls.  Pozvání  do  Přero-
va  přijali  také  varhaník  Ondřej 
Kabrna &  Flying Hammond,  sa-
xofonista  Luboš  Soukup,  v  jehož 
kapele hraje přerovský rodák Ma-
rek Urbánek. Další rodák Vít Po-
spíšil  je aranžérem a kapelníkem 
souboru  Tribute  to  Head  Hun-
ters  –  projektu,  jenž  je  oslavou 

slavného období rozmanité tvorby 
Herbie Hancocka, který letos slaví 
80. narozeniny. „Posledním účin-
kujícím  ve  výčtu  je  Banjo  Band 
Ivana Mládka. Ivan Mládek začí-
nal v Přerově v roce 1972 a od té 
doby neztratil jeho humor a hud-
ba na věhlasu a stále lidi baví. Vě-
říme,  že  i  ty  nejortodoxnější  po-
sluchače  přesvědčí,  že  „Přerov  je 
zlatá loď, na festival do něj choď,“ 
zmínil Neuls.
Každodenní  závěrečné  kon-

certy  budou  v  rukou  kapel,  kte-
ré  žánrově  překračují  hranice 
jazzu,  jsou  však  zárukou  kvali-
ty. Ve  čtvrtek  to bude David Ko-
ller Band, v pátek funková kapela 
Top Dream Company a  v  sobotu 
stále  populárnější  big  band  ve-
dený  charismatickým  Petrem 
Kroutilem  –  Original  Vintage  
Orchestra.  fli

V Městském domě se hrála jaz-
zová hudba již v roce 1926. O čty-
řicet let později zazněly první 
tóny programu Českosloven-
ského amatérského jazzového 
festivalu, a tak vznikla tradice, 
která trvá již více než 40 let. Za 
vším stála v roce 1965 nepočetná 
skupinka nadšenců, pod jejíž zá-
štitou tento festival vznikl. První 
odborná porota festivalu nasa-
dila náročná kritéria hodnoce-
ní, a vytvořila tak pro přerovské 
soutěžení prestižní prostředí. Po 
devíti přerovských ročnících na-
staly problémy a festival se pro 
završení desetileté tradice stěho-
val do Kroměříže. Až po jedenác-
tileté přestávce, v roce 1985, se 
jazzoví hudebníci vrátili do Měst-
ského domu v Přerově. Pozmě-
něn byl název festivalu na „Pře-
rovský jazzový festival“. Festival 
znovu získal zpátky své jméno. 

popravili  restauratéra  a  otce  tří 
dětí Františka Gremlicu,“ přiblí-
žil  historik Muzea  Komenského 
v  Přerově  Petr  Sehnálek,  který 
procházku povede.
Naučná  vycházka  skončí 

u  kina  Hvězda,  kde  v  15  hodin 
proběhne  slavnostní  premié-
ra  snímku Přerovské povstání… 
75 let poté – a to za účasti pamět-
níků  vystupujících  v  dokumen-
tu. „Dokumentární film v 74 mi-
nutách  obsáhl  hlavní  fakta 

k poválečné situaci v našem měs-
tě  a  k  povstání.  Na  exkluzivi-
tě  mu  pak  dodávají  věrohod-
né  výpovědi  přímých  účastníků 
Přerovského  povstání  či  jejich 
rodinných  příslušníků  a  pozů-
stalých  popravených  v  Olomou-
ci–Lazcích,“  prozradila  Měrko-
vá. Nová fakta, která se podařilo 
odhalit  po  natáčení,  se  pak  lidé 
dozvědí  v  diskuzi,  která  bude 
následovat  bezprostředně  po  
projekci.   fli
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Museli skloubit školu a sport. Trenér Polívka 
vzpomíná na úspěšnou akademii tenistů
V roce 1976 patřil Přerov k tenisovým velmocím a jeho dobrá 
činnost byla odrazovým můstkem pro zřízení vrcholového 
střediska. Vznikla tu akademie, která v té době byla první svého 
druhu na Moravě. Do Přerova začaly mířit mládežnické tenisové 
talenty z celé republiky, aby se tady dál rozvíjely. A většina 
těchto mladých sportovců se vzdělávala na Gymnáziu Jakuba 
Škody. Šestnáct let se jim věnoval Vladislav Polívka – v hodinách 
tělesné výchovy jako učitel a také na tenisových kurtech jako 
jejich osobní kondiční trenér. Jak na ta léta vzpomíná?

Monika Fleischmannová

Za šestnáct let vám do-
slova pod rukama prošla 
celá řada tenistů, někteří 
z nich se stali tenisovými 
legendami, kdo z nich vám 
utkvěl v paměti?
Vzpomínám  na  přerovskou 

rodačku  Marcelu  Skuherskou, 
manželku zpěváka Michala Da-
vida,  Dušana  Kulhaje,  Karla 
Nováčka, který byl ve své době 
osmým  hráčem  světa.  Dále  to 
byl Libor Pimek,  Jana Pospíši-
lová,  Petra  Langrová  a  nesměl 
bych zapomenout na trojnásob-
nou  olympijskou  medailistku 
a wimbledonskou vítězku Janu 
Novotnou. Pak přišla mladší ge-
nerace jako Ctislav Doseděl, To-
máš Zdražil, René Hanák nebo 
Kateřina  Kroupová.  Všichni 
tehdy šli za tenisem do Přerova, 
chodit ale museli také do školy, 
a  tak  devadesát  procent  z  nich 
navštěvovalo gymnázium.

Jak fungovalo propojení 
školy se sportem v tehdej-
ší době? Bylo vůbec mož-
né studovat a zároveň hrát 
tenis na profesionální 
úrovni?
Byl  jsem  učitel  tělocviku 

a  tenisty  jsem  dostal  na  sta-
rost.  Bylo  jich  patnáct,  někdy 

i  dvacet. Musel  jsem vymyslet, 
jak skloubit školu i sport dohro-
mady,  jak  navázat  vztahy mezi 
učiteli  a  tenisty,  protože  teh-
dy  nechápali  jeden  druhého. 
Sportovci  jezdívali  na  zahra-
niční  turnaje,  trénovali  denně 
ráno  i  odpoledne,  často  nestí-
hali  vyučovací  hodiny,  testy, 
dělat úkoly. Trvalo to rok a poté 
se nám podařilo prosadit  indi-
viduální  studijní plán pro kaž-
dého  z  nich.  Ten  jsme  stvořili, 
a  fungovalo  to.  Tenisté  vědě-
li, jak se k učitelům chovat, do-
konce, když byl někdo na turna-
ji v zahraničí a měl domluvenou 
konzultaci  s  učitelem, mohl  se 
telefonicky  omluvit  a  učitel  to 
pochopil a vyšel  jim vstříc. Ni-
kdo z nich pak u maturity neu-
dělal ostudu.

A jak fungovalo středisko 
vrcholového tenisu? 
Vše šlapalo jak hodinky. Šé-

fem střediska se  stal Petr Huť-
ka – tenisový reprezentant, kte-
rý po ukončení kariéry trénoval 
tenisovou mládež  v  Rakousku. 
Věděl,  jak  to  funguje  ve  světě, 
a své zkušenosti předával spor-
tovcům v Přerově. Mladí tenis-
té, kteří sem přijeli bez rodiny, 
byli  ubytování  v  tehdejším ho-
telu Strojař. Někteří se do Pře-
rova  přestěhovali  s  celou  svou 

rodinou,  rodiče  si  tady  na-
šli práci a už  tady zůstali. Děti 
jsme vychovávali od 12 let a zů-
stávali u nás až do 25. Vzpomí-
nám i na to, že málo kdo z nich 
uměl mluvit anglicky. Jazyk byl 
velmi  důležitý,  všichni  jezdili 
po světových turnajích a potře-
bovali  se  tam  domluvit.  Učitel 
angličtiny  z  gymnázia  tak  při-
cházel  dvakrát  týdně  do  teni-
sové haly a ráno ještě před tré-
ninkem měli  sportovci  šedesát 
minut  angličtiny. Vědělo  se,  že 
kdo  prošel  v  Přerově  středis-
kem vrcholového sportu, ten se 
buď  stal  profesionálním  tenis-
tou, nebo vystudoval  ve Spoje-
ných  státech  univerzitu,  nebo 
se  stal  tenisovým  trenérem. 
Později,  v  90.  letech,  středisko 

fungovalo, ale začalo se postup-
ně měnit. Dodnes úspěšně fun-
guje v Přerově tréninkové stře-
disko mládeže do patnácti let. 

Navázal jste s hráči velmi 
blízké vztahy, přetrvávají 
dodnes?
Prožíval jsem s nimi vše, ne-

jen  školu,  ale  i  tenisové  úspě-
chy a zklamání. Kdykoliv jsem 
se  někdy  s  někým potkal,  tře-
ba ve Wimbledonu s Ctislavem 
Dosedělem, nebo dříve ve Spo-
jených  státech  s  Janou Novot-
nou,  měli  jsme  k  sobě  blízko. 
Ty vztahy se nikdy nepřetrhaly, 
fungovaly  velice  dobře.  Hráči 
vždy  věděli,  že  vyrostli  v  Pře-
rově a že jsme se podíleli na je-
jich výchově. 

Mistři Evropy družstev v Ostravě. Druhý zprava nahoře stojí Karel Nováček, vedle něj je Ctibor 

Doseděl.  Foto | Archiv Gymnázia Jakuba Škody

Přerovští kanoisté přivezli z Račic patnáct titulů mistrů České republiky
Celkem pětadvacet závodníků od deseti let až po veterány reprezentovalo 

přerovskou kanoistiku pod horou Říp na Mistrovství ČR v  rychlostní kanoistice 

na krátkých tratích. Na umělém kanále v Račicích za zpřísněných hygienických 

podmínek závodili sportovci během čtyř dnů, a to na tratích dlouhých 200, 500 

a  1000 metrů. „Náročná příprava, která mistrovským závodům předcházela, se 

náležitě vyplatila a závodníci přerovského oddílu si odvezli domů rekordní počet 

medailí. Nejvíce se dařilo dvojici našich juniorských reprezentantů Gabriele Her-

mély, která získala dvě bronzové medaile na tratích 1000 a 500 metrů, a Janu Ma-

cháčkovi. Ten na stejných tratích vybojoval dvě stříbra,“ zhodnotil úspěchy svých 

svěřenců předseda přerovského klubu kanoistů Tomáš Csoma.   

 Foto | Archiv Kanoistického klubu Přerov
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Základní informace pro voliče, přečtěte si je 
Společné volby do Senátu PČR 

a  zastupitelstev krajů vyhlásil pre-
zident republiky svým rozhodnu-
tím publikovaným ve Sbírce zákonů 
pod číslem 169/2020 Sbírky na dny 
2. a 3. října 2020. Případné II. kolo vo-
leb do Senátu Parlamentu České re-
publiky se v případě, že žádný z kan-
didátů nezíská počet potřebný ke 
zvolení, to je nadpoloviční většinu 
platných hlasů v  I. kole, bude konat 
ve dnech 9. a 10. října 2020.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat 

v  době voleb do Zastupitelstva Olo-
mouckého kraje konaných ve dnech 
2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může 
na voličský průkaz hlasovat v jakém-
koliv volebním okrsku na území Olo-
mouckého kraje.

Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Senátu PČR konaných 
ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním 
okrsku v  místě svého trvalého poby-
tu, může na voličský průkaz hlasovat 
v  jakémkoliv volebním okrsku, který 
je součástí volebního obvodu číslo 63.

O vydání voličského průkazu 
může volič požádat:

• osobně na Magistrátu měs-
ta Přerova, Bratrská 709/34, 
ohlašovně pobytu nejpozději 
30. září 2020 do 16:00 hodin.

• Na vyvolávacím zařízení je po-
třeba zvolit službu „Trvalý po-
byt, Změna trvalého pobytu“. 

• Při osobně učiněné žádosti je 
potřeba prokázat svou totož-
nost, právo hlasovat v Přero-
vě (nejlépe platným občan-
ským průkazem), vyplnit a před 
úředníkem podepsat písem-
nou žádost, jejíž podpis se 
úředně neověřuje.

• nebo podáním doručeným na 
podatelnu Magistrátu měs-
ta Přerova, Bratrská 709/34 
nejpozději 25. září 2020 do 
16:00 hodin. 

Podání v listinné podobě musí být 
opatřené úředně ověřeným podpi-
sem voliče, podání v elektronické po-
době musí být zaslané prostřednic-
tvím datové schránky voliče. 

Podle ustanovení § 8 odstavce 
2, písmene f) zákona číslo 634/2004 
Sbírky, o  správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů je ověření 
podpisu pro účely využití volebního 
práva u správních úřadů osvobozeno 
od správního poplatku. Tuto skuteč-
nost správní úřad u úkonu vyznačí.

Pro žádost o  vydání voličské-
ho průkazu není žádný předepsaný 
formulář. 

Magistrát města Přerova nicmé-
ně doporučuje použít jím vytvořený 
formulář „Žádost o  vydání voličské-
ho průkazu“, případně i  „Vzor plné 
moci k převzetí voličského průkazu“. 
Najdete je na stránkách města www.
prerov.eu. 

Magistrát města Přerova, ohlašov-
na pobytu, předá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, to je 
od 17. září 2020 osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s  ověřeným podpisem voliče, žáda-
jícího o  vydání voličského průkazu, 
anebo ho do vlastních rukou voliče 
zašle na adresu uvedenou v  žádos-
ti. V  případě voličského průkazu do 
zastupitelstev krajů lhůta pro vydání 
voličského průkazu stanovena v  zá-
koně není.

Bude-li volič požadovat vydá-
ní voličského průkazu pro I. i  II. kolo 
voleb do Senátu, budou mu vydány 
voličské průkazy dva.

Při ztrátě nebo odcizení voličské-
ho průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky
Sady hlasovacích lístků pro volby 

do Zastupitelstva Olomouckého kraje 
a Senátu PČR budou dodány všem voli-
čům nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb (tedy do úterý 29. září 2020), na po-
žádání je obdrží i ve volební místnosti. 
V Přerově hlasovací lístky voličům bude 
doručovat Česká pošta. Hlasovací líst-
ky budou doručovány na adresu trva-
lého pobytu voliče vhozením do do-
movní schránky, předáním rodinným 
příslušníkům. Pokud se volič na adre-
se svého trvalého pobytu nezdržuje, 
nemá domovní schránku, nebudou mu 
doručeny. 

V  doručovací obálce budou obě 
sady hlasovacích lístků (Zastupitelstvo 
Olomouckého kraje, Senát PČR). 

V  případě konání II. kola voleb do 
Senátu obdrží hlasovací lístky volič až 
ve volební místnosti.

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti, 

v tom volebním okrsku, kam podle mís-
ta svého trvalého pobytu patří. V každé 
volební místnosti bude k dispozici pro-
středek k dezinfikování rukou. Prosíme 
rovněž o dodržování doporučeného ro-
zestupu mezi voliči ve vzdálenosti ales-
poň 2 metry. Do volební místnosti ne-
bude povolen vstup bez ochranných 
prostředků dýchacích cest.

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky.

Občanský průkaz si volič může ne-
chat vystavit i v den voleb.

Volič, který se do volební místnos-
ti dostavil s  voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze sezna-
mu voličů volič obdrží dvě prázd-
né úřední obálky opatřené úředním 
kulatým razítkem Magistrátu města 
Přerova. Šedá obálka bude pro lís-
tek do Zastupitelstva Olomoucké-
ho kraje, žlutá pro hlasovací lístek do 
Senátu PČR. Na žádost mu okrsková 
volební komise vydá i nové sady hla-
sovacích lístků.

Poté volič vstoupí do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacího líst-
ku. Zde do šedé úřední obálky vloží 
jeden hlasovací lístek pro volbu do 
Zastupitelstva Olomouckého kraje 
a do žluté úřední obálky jeden hlaso-
vací lístek pro volbu do Senátu Parla-
mentu ČR.

Hlasovací lístek do Senátu PČR ni-
jak neupravuje, každý kandidát má 
svůj samostatný hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku do Zastupitelstva 
Olomouckého kraje může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 
u  4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z  kandidátů dává přednost. Úpra-
vu hlasovacího lístku doporučujeme 
provést již doma před odchodem do 
volební místnosti!

Po opuštění tohoto prostoru vloží 
úřední obálky před okrskovou voleb-
ní 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 tě-
lesnou vadu nebo nemůže číst nebo 
psát, může být v  prostoru určeném 
pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky přítomen jiný volič, ni-
koli však člen okrskové volební komi-
se, a voličem vybraný hlasovací lístek 
za něho vložit do úřední obálky a pří-
padně i  úřední obálku s  hlasovacím 
lístkem vložit do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do 
prostoru určeného pro vložení hla-
sovacího lístku do úřední obálky, 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

Volič může okrskovou volební 
komisi ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, požádat o  to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost (doma), ale pouze v  územním 

obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zříze-
na, prostřednictvím přenosné voleb-
ní schránky. 

Přede dnem voleb může požádat 
o  hlasování mimo volební místnost 
na magistrátu města Přerova, Bratr-
ská 709/34, přízemí, kancelář číslo 13 
nebo na telefonním čísle 581 268 460.

Ve dny voleb pak na telefonním 
čísle 581 268 224 nebo přímo okrs-
kovou volební komisi například pro-
střednictvím 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 dob-

ré sdělit poschodí, číslo dveří 
a podobně,

• případně i sdělit, který volební 
den a hodinu volič preferuje.

Možnost hlasování do přenosné 
urny se může v době konání voleb li-
šit a bude záležet na aktuální epide-
miologické situaci v regionu v souvis-
losti s onemocněním COVID-19!

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 potřeb-
né údaje; zejména pořadové 
číslo, jméno a příjmení kandi-
dátů, číslo a název strany, otisk 
razítka,

• jestliže do úřední obálky vloží 
více než jeden platný hlasovací 
lístek, ať už ve prospěch růz-
ných stran, nebo tutéž stranu,

• hlasovací lístek nevloží do 
úřední obálky,

• odevzdá prázdnou úřední 
obálku,

• jestliže vloží hlasovací lístek 
pro volby do Zastupitelstva 
Olomouckého kraje do úřed-
ní obálky pro volby do Senátu 
PČR, nebo naopak.

Veškeré informace jsou platné 
v době uzávěrky tohoto čísla Přerov-
ských listů a informace se v době ko-
nání voleb mohou lišit z  důvodu ak-
tuální epidemiologické situace. Může 
dojít rovněž ke změně umístění vo-
lební místnosti. Aktuální informace 
najdete na www.prerov.eu.
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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, Dvépomoc 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
  
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, 
Paula Rausnitze, 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 čísla, Optiky
  
Základní škola, Želatovská 8 
volební okrsek č. 43 
Bohuslava Němce – sudá čísla, 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

Oznámení o době a místě konání
Primátor města Přerova podle § 15 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:
1 | Společné volby do Senátu Parlamentu České republiky a Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 
22:00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 
2 | Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu v: 

3 | Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky) 
4 | Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.  
5 | V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 10. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.   
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.    
6 | K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové volební komise závazné pro všechny přítomné.   
   
V Přerově dne 17. září 2020, Ing. Petr Měřínský v. r. primátor města
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
3. 9. Záhlinice – Kroměříž, 10 km, 
vede Szabóová, vlak 7:37
10. 9. Kokory – Krčmaň – Velký Tý-
nec, 10 km, vede Lančová, autobus 
7:30, nást. č. 15
10. 9. Spytihněv – Uherské Hradiště, 
11 km, vede Válková, vlak 7:37 
12. 9. Uherské Hradiště – vinařské 
slavnosti, 12 km, vede Pospíšilová, 
vlak 7:46 KPČ
17. 9. Kojetín – Tovačov, 12 km, vede 
Láhnerová, vlak 7:37 RJ 
17. 9. Tlumačov – Kvasice – Kroměříž, 
15 km, vede Válková, vlak 7:37
19. 9. Habrovany – Kalečník – Račice, 
15 km, vede Šťávová, vlak 6:37 ve-
doucí čeká ve Vyškově
24. 9. Velké Pavlovice-Opilé sklepy-
-Bořetice, 12 km, vede Michňová, 
vlak 7:53
26. 9. Roštín – Brdo – Velehrad, 
19 km, vede Pospíšilová, vlak 6:15
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík,  
tel.: 776 806 161
2. 9. Břest – mlýnský náhon – Chro-
pyně, 10 km, vlak 7:37 hod., vede 
Pěček
5. 9. Branná – Pasák skály – Banja-
luka – Branná, 13 km, vlak 7:06 hod., 
vede Mužíková
9. 9. Valašské Meziříčí – Jehlič-
ná – Huštýn – Mořkov, 14 km, vlak 
7:19 hod., vede Ligurský
23. 9. Kojetín – sifon – Lobodice – 
Tovačov, 12 km, vlak 8:57 hod., vede 
Pěček
26. 9. Lidečko – Čertovy skály – Ba-
řinka – Ploština – Pozděchov, 16 km, 
vlak 6:29 hod., vede Punčochářová
30. 9. Bludov – Brusná – Chocholík – 
Háj – Šumperk, 14 km, vlak 8:05 hod., 
vede Ligurský

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
1. 9. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19:00 
4.–6. 9. Slezská Harta na kole, 
Středně obtížná cyklistika v oblasti 
Nízkého Jeseníku, denní trasy 70 km. 
Polopenze, penzion Velké Sedlo. 
10.–13. 9. Dny vysokohorské turis-
tiky na skalách Žďárských vrchů, 
celostátní sraz VHT ve Sněžném, cvič-
né lezení na skalách nebo pěší túry, 
vlastní auta nebo vlakem. Penzion 
Milovy, možnost polopenze. 
12. 9. Za historií přerovských vi-
nohradů, pěší trasy 15 a 25 km, start 
8:00 Přerov, U červené kočky
26.–28. 9. Žďárské vrchy – skalní 
vyhlídky, pěší jednodenní túry 15 až 
20 km. Polopenze, hotel v Herálci
30. 9. – 4. 10. Vodopády Jizer-
ských hor. Pěší jednodenní trasy 
10 až 25 km. Polopenze, penzion Ko-
řenov, vlastní doprava

MUZEUM KOMENSKÉHO  
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8:00–17:00
sobota a neděle 9:00–17:00 
Výstavy:
do 15. 11. Z deníku malého tábor-
níka. Historický sál. Vstupné 20/10 Kč. 
do 1. 11. První proti okupantům! 
Přerovské povstání v roce 1945. 
Kaple. Vstupné 40/20 Kč.
do 22. 11. Hledání podobizny 
Komenského. Chodba ve 2 patře. 
Vstupné 20/10 Kč.
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní 
výukové obrazy. Galerie přerovské-
ho zámku. Vstupné 40/20 Kč.
Akce:
12. 9. komponovaný program Pře-
rovské povstání… 75 let poté. Ve 
13:00 vycházka po stopách Přerov-
ského povstání (sraz u přerovské So-
kolovny, průvodce Mgr. Petr Sehná-
lek), následně v kině Hvězda v 15:00 
premiéra dokumentárního filmu Pře-
rovské povstání… 75 let poté, 16:30 
diskuze s tvůrci filmu a pamětníky, 
18:00 projekce československého fil-
mu Atentát (1964) a ve 20:00 druhá 
projekce dokumentárního filmu Pře-
rovské povstání… 75 let poté. 
13. 9. Dny evropského kulturní-
ho dědictví – bezplatná prohlídka 
stálých expozic s průvodcem v 9:30, 
11:00, 13:00 a v 15:00. V 10:00 a ve 
14:00 Komentovaná prohlídka výsta-
vy Zdeněk Burian – Školní nástěn-
né obrazy s autorkou Mgr. Jarmilou 
Klímovou. 
26. 9. Uměleckohistorický vlako-
vý zájezd do Kroměříže. Více na 
e-mailu lukes@prerovmuzeum.cz. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00–16:00 
sobota a neděle 9:00–17:00 
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy: 
do 30. 11. Čižba – umění jemné 
a líbezné. Výstava o tom, jak a proč 
ptáčníci ptáky lapali a s čím je spo-
jený odchyt ptáků dnes. Jednotné 
vstupné 30 Kč.
Akce:
5. 9. Evropská noc pro netopý-
ry. Vše o netopýrech a jejich životě, 
ukázky odchytu, živí netopýři. Celo-
evropská akce propagující ochranu 
netopýrů. Jednotné vstupné 20 Kč, 
od 19:30
7. 9. Houbařské pondělí. Povídá-
ní Jiřího Polčáka o houbách, ukázky 
a mykologická poradna. V budově 
ORNIS, vstupné 10 Kč, od 17:00
11. 9. Přírodní zahrada jak ji ne-
znáte. Seminář A. Suchánkové 
z Vodnářské zahrady v Růžďce o per-
makulturním zahradničení. V budově 
ORNIS, vstupné 50 Kč, od 15:30

13. 9. Vstup zdarma. Komentované 
prohlídky sezónní výstavy. Časy pro-
hlídek 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00. 
17. 9. Jak jsme chytali ptáky. Před-
náška Josefa Chytila k sezónní výsta-
vě. V budově ORNIS, vstupné 10 Kč, 
od 17:00 
18. 9. Mokré plstění – náramek. 
Výtvarná dílna. Vstupné 350 Kč. Je 
třeba se přihlásit na syrycanska@pre-
rovmuzeum.cz nebo 581219910 12. 
Od 16:00 hodin v budově ORNIS. 
19. 9. Plevel na talíři. Vycházka do 
přírody s botaničkou Ivanou Pau-
kertovou, seznámení s jedlými dru-
hy planých rostlin, ochutnávka jídel 
z nich. Areál ORNIS. Vstupné 30 Kč, 
od 9:00
25. a 26. 9. Stánek ekoporadny na 
okresní výstavě ČZS. Klub Teplo, 
Horní náměstí
Semínkovna – sdílená semínka 
zdarma pondělí až pátek 8:00–16:00 
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Programy pro příměstské tábory  
a jiné zájmové skupiny:
Jak ptáčky lapati – o ptáčnících 
a odchytu ptáků v nové výstavě
Ptáci – o ptácích, v naší expozici
Stromy – o stromech v parku 
Michalov
Pod kloboukem – o houbách
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osob-
ně v ORNIS. Informace o programech 
na www.ornis.cz nebo FB. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
10. 9. Jiří Hastík – Status Quo 
– vernisáž

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
3. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8:00 do 17:00 
21. 9. Kulturní akademie knihovny 
na téma Po krásách západních Čech 
s Jaroslavem Jarošem, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
13:00 
21. 9. Čaj o páté – neformální pose-
zení u čaje, pobočka MěK v Předmos-
tí, Hranická 93/14, od 17:00
22. 9. Hrátky s pamětí – ukázková 
lekce tréninku paměti s Kateřinou 
Maděrovou, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 15:00 
24. 9. Jak jsem potkala Brusel – be-
seda a autorské čtení Kateřiny Farné, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 17:00
29. 9. Virtuální Univerzita třetího 
věku – videopřednáška pro seniory 
na téma Rituály evropských králov-
ských rodů, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 10:00 do 
12:00 a od 13:00 do 15:00 (jen pro již 
přihlášené účastníky)

30. 9. Dobroběžník v Africe – cesto-
vatelská beseda s Markem Jelínkem, 
Ministerstvo zemědělství ČR v Přero-
vě, Wurmova 2, od 17:00 
Akce pro děti:
1.–30. 9. Obal si svou učebnici – po-
máháme školákům s přípravou do 
školy, půjčovna pro děti, Palackého 
1 a pobočka v Předmostí, Hranická 
93/14, v provozní době pracovišť
1. 9. Tvořivá dílna – scrapbookový fo-
torámeček, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 12:00
4., 11., 18., 25. 9. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14:00
4., 11., 18., 25. 9. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14:00 

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba: 
úterý až neděle 9:00–18:00 
Stálé expozice:
Hradní mincovna
Archeologie na hradě Helfštýně
Výstavy:
do 11. 10. Příběh torza. 
Akce:
5. 9. Author Šela Marathon
12. 9. Komentované noční prohlídky 
a Adoreou. Více na webu 
www.helfstyn.cz 
13. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví. Od 9:00 do 17:00 bezplatný 
vstup do hradu a prohlídka sezonní 
výstavy Příběh torza. 
19.–20. 9. 11. ročník Festivalu vojen-
ské historie. Více na www.adorea.cz
27. 9. Závěr sezóny Oldtimer Clubu 
Helfštýn. Více na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM 
13. 9. Nedělní párty – tradiční ta-
neční odpoledne pro seniory se sku-
pinou Mini, od 13:30, vstupné 70 Kč.
15. 9. Andrea Tögel Kalivodová 
& Moravské klavírní trio a Pěvec-
ký sbor Vocantes – Od 19:30, vstup-
né 390, 360, 250 Kč.
16. 9. Minipárty s Karlem Šípem 
– Hostem přerovské talk show bude 
populární bavič J. A. Náhlovský. Od 
19:00, vstupné 290, 270 Kč.
23. 9. Lenka Filipová – Koncert se 
smyčci – Od 19:30, vstupné 450, 400, 
280 Kč.
Zahájen předprodej vstupenek na 
představení v Městském domě v Pře-
rově. Informace včetně letáku s pro-
gramem na prodejním místě v Měst-
ském informačním centru na nám. 
TGM nebo na www.kis-prerov.cz 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Středa 2. 9.  
Výlet do Lednice – sraz na vlako-
vém nádraží v 7:40 hod. Odjezd vla-
kem směr Břeclav v 7:53 hod. V Led-
nici bude rozchod a každý si může 
vybrat, co si prohlédne: zámek, 
plavba lodí po Dyji, Minaret, skleník, 
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Janohrad. Příjezd zpět do Přerova cca 
v 16:15 hod. Zájemce o plavbu lodí, 
prosíme, aby se přihlásili, protože 
místa na lodi je potřeba rezervovat, 
tel.: 777 729 521.
Čtvrtek 3. 9. 
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení na balónech
Pondělí 7. 9. 
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai-chi
8:45–12:45 internet pro seniory
9:45–10:45 Jak emoce ovlivňují naši 
imunitu – Olga Župková
Úterý 8. 9.  
10:20–12:00 Vycházka s trekingový-
mi holemi podél Bečvy. Sraz v 10:20 
hod. u lávky U tenisu v 10:20 hod. 
Čtvrtek 10. 9. 
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 14. 9. 
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai-chi
8:45–12:45 internet pro seniory
9:45–11:15 Rukodělná činnost: oz-
dobná krabička
Čtvrtek 17. 9. 
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení na balónech
Pondělí 21. 9. 
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai-chi
8:45–12:45 internet pro seniory
9:45–10:45 Tančíme a zpíváme si 
společně s dětmi z MŠ
Čtvrtek 24. 9. 
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení se smovey kruhy

CHARITA PŘEROV
25. 9. Den s Charitou Přerov – Ga-
lerie Přerov. Celodenní akce, na které 
se návštěvníci dozví o službách Cha-
rity Přerov. Odborné zdravotní sestry 
a pečovatelky budou mít na progra-
mu holistický přístup ke zdraví, chy-
bět nebude ani kulturní program.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
9. a 23. 9. Odborná poradna a kance-
lář, 15:00–18:00

25. a 26. 9. Výstava ovoce a zeleniny 
v Klubu Teplo, Horní náměstí 9, Pře-
rov, 9:00–17:00. Součástí výstavy je 
soutěž v aranžování žáků středních 
škol, ukázka vyřezávání ovoce, před-
nášky, zahrádkářská poradna a v so-
botu ve 14:00 komentovaná prohlíd-
ka výstavy.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
27. 8. – 2. 10. Turistický oddíl mláde-
že Lišáci – 50 let, výstava 
27. 8. – 8. 10. Komenského fascinují-
cí Labyrint světa a ráj srdce v kolážích 
Miroslava Huptycha

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
Pondělí – herna otevřena jen pro 
přihlášené od 9:00, v 10:00 začíná Fit 
máma s hlídáním dětí. Herna se zaví-
rá ve 12:00. Od 17:30 do 18:30 probí-
há Jóga pro zdravá záda s hlídáním 
dětí, je nutné se přihlásit.
Úterý – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začínají Zpíván-
ky. Není potřeba se přihlašovat. Od 
16:15 do 18:00 probíhá 1x měsíčně 
Rozhýbej svůj jazýček. Doporuče-
ný věk je 2–4 roky. Není potřeba se 
přihlašovat.
Středa – herna otevřená jen pro 
přihlášené od 9:00, v 10:00 začíná 
Cvičení s miminky ve věku 6 týdnů 
až 1 rok. 
Čtvrtek – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začíná Tvoření. Není 
potřeba se přihlašovat. Od 16:00 
do 18:00 probíhá Keramika pro děti 
s doprovodem, je nutné se předem 
přihlásit.
Pátek – mezigenerační setkávání 
v programu Pojď si hrát, babi a dědo!, 
kurzy a přednášky.
4., 11., 18.9., 2. a 9.10. – kurz Šijeme 
nejen pro děti – 5 lekcí v čase 9:00–
12:00. Cena 2 200 Kč. Je potřeba se 
předem přihlásit.
Aktuální informace najdete na 
FB stránkách Rodinného centra 
Sluníčko.

DUHA KLUB DLAŽKA
4.–6. 9. Mistrovství světa týmů v rin-
gu, Základna Dlažky Rajnochovice
11.–13. 9. Dědeček Čoko a babička 
Deli, Základna Dlažky Rajnochovice
25.–28. 9. Vysoké Tatry, Chata Med-
vedica ve Štrbě
25.–28. 9. Dobrodruzi na Měsíci, Zá-
kladna Dlažky Rajnochovice
Podrobnosti na www.dlazka.cz 

KLUB TEPLO 
18.–19. 9. 23. výstava hub – pořá-
dá Mykologický spolek v Přerově. 
K vidění budou právě rostoucí jedlé, 
nejedlé i jedovaté houby, s jejich od-
borným určením a možným výkla-
dem od znalců z přerovského spolku. 
Přednáška Jiřího Polčáka (pátek 16:00 
a sobota 14:00) a Roberta Pecháčka 
(sobota 10:00). Během výstavy bude 
fungovat mykologická poradna pro 
aktuální nálezy. Výstava je oba dny 
otevřena od 9:00, v pátek do 19:00, 
v sobotu do 17:00

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
12. 9. Den otevřených dveří v MEIS 
Přerov – Městské evropské infor-
mační středisko se sídlem v Měst-
ském domě pořádá akci v rámci Dnů 
evropského dědictví – hry a zábavný 
kvíz o památkách EU, občerstvení, 
propagační materiály o EU. Od 8:00 
do 15:00

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při 
pěkném počasí a při jasné obloze od 
21:00–23:00. 

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ 
PŘEROV

13. 9. Drezúrní závody – Cena města 
Přerova

TJ SOKOL PŘEROV
23.–29. 9. Týden spolu v pohybu. 
Program bude zahájen soutěžemi 
seniorů a další dny zdarma nabízí 
zájemcům sportovní, tělovýchovné 

a společenské aktivity Tai-chi, flexi-
bera, pétanque, stolní tenis, badmin-
ton, prohlídka loutkového divadla 
a další. 

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA 
PŘEROV

9. 9. Den českého zemědělství – 
zemědělská technika, hospodářská 
zvířata, výstava drobných chovatelů, 
projekt Zemědělství žije!, ochutnáv-
ka Regionální potraviny – Salix Mo-
rava a.s. Horní Moštěnice. Dopoled-
ne objednané MŠ a ZŠ, od 13:00 do 
18:00 veřejnost (pořádá Salix Morava 
a.s. ve spolupráci s ZSČR, OAK PR a SŠ 
zemědělskou PR)
10. 9. Farmářské trhy – náměstí 
TGM od 9:00 do 16:00

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
13. 9. Setkání chovatelů exotického 
ptactva
19.–20. 9. Celostátní výstava mla-
dých hospodářských zvířat a okresní 
dožínky
26. 9. Bleší trhy
27. 9. Setkání chovatelů exotického 
ptactva
Kalendář s informacemi o akcích 
je uveřejněn na Výstaviště Přerov: 
www.vystavisteprerov.cz

POZVÁNKA
7.–13. 9. Týden pro pěstounství – 
3. ročník akce na podporu pěstoun-
ství, výstava fotografií pěstounů 
v Galerii Přerov a výstava knih v pro-
storách Městské knihovny. Informace 
o možnostech pěstounské péče – 
akce Děti patří do rodiny aneb pěs-
tounem můžete být i Vy – kavárna 
PeťKafé v Jiráskové ulici 10, dne 10. 9. 
od 17:00
25. 9. Sraz bývalých zaměstnanců 
Velkoobchodu obuvi a kož. galan-
terie Přerov. Setkání se bude konat 
v restauraci Bečva od 14:30 hod. Při-
hlášky na tel. 778144618.

venkovní
bazény

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

út 1. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30, 17 – 18

st 2. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 18 – 19

čt 3. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30, 17 – 20

pá 4. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30, 16 – 19

so 5. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 10 – 20 –

ne 6. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 10 – 20 –

po 7. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30

út 8. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30, 17 – 18

st 9. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 18 – 19

čt 10. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30, 17 – 20

pá 11. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 6 – 7:30, 10 – 20 6 – 7:30, 16 – 19

so 12. 9. 10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 10 – 20 –

ne 13. 9.  10 – 18 (dle počasí) 10 – 20 10 – 20 –

po 14. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30

út 15. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 17 – 18

st 16. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 18 – 19

ostatní 
aktivity

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

čt 17. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 17 – 20

pá 18. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 16 – 19

so 19. 9. zavřeno 10 – 20 10 – 20 –

ne 20. 9. zavřeno 10 – 18 10 – 18 –

po 21. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30

út 22. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 10 – 11, 17 – 18

st 23. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 18 – 19

čt 24. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 17 – 20

pá 25. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 16 – 19

so 26. 9. zavřeno 10 – 20 10 – 20 –

ne 27. 9. zavřeno 10 – 18 10 – 18 –

po 28. 9. zavřeno 10 – 20 10 – 20 –

út 29. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 17 – 18

st 30. 9. zavřeno 10 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 18 – 19

Bazén Přerov na ulici Kopaniny 2 – září 2020

více informací na www.bazenprerov.cz
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DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

TI
RÁ

Ž

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 331 313

1. 9., 10:30  Scoob! PRVNÍ DEN VE ŠKOLE, přístupný
1. 9., 14:00  Trollové: Světové turné, PRVNÍ DEN VE ŠKOLE,  
 přístupný
1. 9., 17:00  Noví mutanti, P, od 12 let
1. 9., 19:30  Tenet, P, od 12 let
2. 9., 17:00  Palm Springs, P, od 15 let
2. 9., 20:00  Noví mutanti, od 12 let
3. 9., 10:00  Meky, BS, přístupný
3. 9., 17:00  After: Přiznání, RP, od 15 let
3. 9., 20:00  Loni v Marienbadu, RP/ART 
4. 9., 17:00  Casting na lásku, od 12 let
4. 9., 20:00  Noví mutanti, od 12 let
5. 9., 14:00  Křupaví mazlíčci, Bijásek, přístupný
5. 9., 17:00  Tenet, od 12 let
5. 9., 20:00  After: Přiznání, od 15 let
6. 9., 10:00  Trollové: Světové turné, Bijásek, přístupný
6. 9., 14:00  Mulan, P, přístupný
6. 9., 17:00  Havel, BS, přístupný
6. 9., 20:00  Šarlatán, od 12 let
7. 9., 17:00  Noví mutanti, od 12 let
7. 9., 20:00  V síti 18+, od 15 let
8. 9., 17:00  Mulan, přístupný
8. 9., 20:00  Štěstí je krásná věc, od 12 let
9. 9., 17:00  Casting na lásku, od 12 let
9. 9., 20:00  Králové videa, P, od 12 let
10. 9., 10:00  3Bobule, BS, přístupný
10. 9., 17:00  Ženská pomsta, RP, od 12 let
10. 9., 20:00  Krajina ve stínu, RP, od 15 let
11. 9., 17:00  Děda postrach rodiny, P, přístupný
11. 9., 20:00  Noví mutanti, od 12 let

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
12. 9., 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Prohlídka projekční kabiny  
 s výkladem promítačů
12. 9., 9:00, 10:00, 12:00 Prohlídka protiatomového krytu  
 a jeho tech. zázemí 
12. 9., 11:00 Do krytů, Přerove! 
12. 9., 15:00  Přerovské povstání… 75 let poté  
 SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA DOKUMENTU
12. 9., 16:30  Beseda s historiky a tvůrci dokumentu Přerovské  
 povstání… 75 let poté 
12. 9., 18:00  Atentát (z r.1964), od 12 let
12. 9., 20:00  Přerovské povstání… 75 let poté  
 SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA DOKUMENTU

13. 9., 14:00  Scoob! Bijásek, přístupný
13. 9., 17:00  Havel, BS, přístupný
13. 9., 20:00  Ženská pomsta, od 12 let
14. 9., 17:00  Děda postrach rodiny, přístupný
14. 9., 20:00  Krajina ve stínu, od 15 let
15. 9., 17:00  After: Přiznání, od 15 let
15. 9., 20:00  Šarlatán, od 12 let
16. 9., 17:00  Noví mutanti, od 12 let
16. 9., 20:00  Kiruna – překrásný nový svět, P/ART,  
 přístupný
17. 9., 10:00  Casting na lásku, od 12 let
17. 9., 17:00  Vizionář Modigliani, P/ART, UMĚNÍ V KINĚ,  
 přístupný
17. 9., 20:00  Rytmus: Tempos, RP, přístupný
18. 9., 17:00  Princezna zakletá v čase, P, přístupný
18. 9., 20:00  Kingsman: První mise, P, od 15 let
19. 9., 14:00  Máša a medvěd: Mášiny písničky, P/Bijásek,  
 přístupný

19. 9., 17:00  Mulan, přístupný
19. 9., 20:00  Ženská pomsta, od 12 let
20. 9., 14:00  Trollové: Světové turné, Bijásek, přístupný
20. 9., 17:00  V síti 15+, BS, od 15 let
20. 9., 20:00  Krajina ve stínu, od 15 let
21. 9., 17:00  Kingsman: První mise, od 15 let
21. 9., 20:00  Štěstí je krásná věc, od 12 let
22. 9., 17:00  Děda postrach rodiny, přístupný
22. 9., 20:00  Havel, přístupný
23. 9., 17:00  Ženská pomsta, od 12 let
23. 9., 20:00  After: Přiznání, od 15 let
24. 9., 10:00  Šarlatán, BS, od 12 let
24. 9., 17:00  Bábovky, RP, od 12 let
24. 9., 20:00  Disco, RP/ART, od 12 let
25. 9., 17:00  Bábovky, od 12 let
25. 9., 20:00  Noví mutanti, od 12 let
26. 9., 14:00  Mulan, Bijásek, přístupný
26. 9., 17:00  Děda postrach rodiny, přístupný
26. 9., 20:00  Bábovky, od 12 let
27. 9., 10:00  Křupaví mazlíčci, Bijásek, přístupný
27. 9., 14:00  Princezna zakletá v čase, Bijásek, přístupný
27. 9., 17:00  Casting na lásku, BS, od 12 let
27. 9., 20:00  Bábovky, od 12 let
28. 9., 17:00  Krajina ve stínu, od 15 let
28. 9., 20:00  Ženská pomsta, od 12 let
29. 9., 17:00  Bábovky, od 12 let
29. 9., 20:00  V síti 18+, od 15 let
30. 9., 17:00  Noví mutanti, od 12 let
30. 9., 20:00  Pravda, P/ART, od 15 let

P = premiéra | RP=republiková premiéra | BS=Biosenior | Bijásek = 
představení pro děti | ART je filmový klub | Změna programu vyhrazena, podrobnosti a aktuální informace na webových stránkách kina Hvězda.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL.: 581 217 187

Výstavní síň Pasáž připomíná novou výstavou 350. výročí úmrtí J. A. Komen-
ského. Na výstavě uvidí návštěvníci koláže výtvarníka Miroslava Huptycha 
inspirované nejznámějším a nejpřekládanějším Komenského dílem „Laby-
rint světa a ráj srdce“. Labyrint světa a ráj srdce, který je považován za vr-
cholné literární umělecké dílo starší české literatury, sepsal J. A. Komen-
ský roku 1623 v Brandýse nad Orlicí, kde se skrýval na statcích moravského 
šlechtice Karla staršího ze Žerotína (1564-1636), politika a spisovatele které-
mu také dílo věnoval. Výstava začíná 27. srpna a potrvá do 8. října.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL.: 605 522 271

V  měsíci září se můžete v  Galerii ESO 
těšit na nové obrazy dvou malířek Jar-
ky Divišové a  Hany Lešanovské. Jar-
ka Divišová žije a tvoří ve východních 
Čechách. Studovala soukromě u  aka-
demického malíře profesora Antonína 
Jirouta. Ve svých obrazech zachycuje 
přírodu v  její kráse. Malování jí přiná-
ší úlevu od vnitřního napětí, svobo-
du a radost. Hana Lešanovská pochází 
z Ostravska. Její doménou je malba květin, ale také historická zákoutí měst. 
Proto jsou momentálně k  vidění v  galerii náměty města Přerova. Obrazy 
jsou malovány uměleckými tušemi na mokrý podklad akvarelových papírů 
(bloků) štětci, perkem či špejlí.

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

Obrazová a sochařská tvorba kosmopolitního malíře, grafika, kurátora a teo-
retika výtvarného umění Jiřího Hastíka zaplní Galerii města Přerova od čtvrt-
ka 10. září. Předseda výtvarné rady Unie výtvarných umělců Olomoucka, člen 
Svazu českých výtvarných umělců nebo rakouských uměleckých uskupe-
ní ArsCommunicat Linz, ArteMIX Wien a Gruppe die Wespe Wien se předsta-
ví souborem svých aktuálních velkoplošných pláten pod souhrnným názvem 
Status Quo. Vernisáž se uskuteční 10. září v 17:00 hodin za hudebního doprovo-
du Ivana Němečka a Petry Polákové-Uvírové. Doprovodný program zahrne ve 
čtvrtek 1. října v 17:00 hodin Literárně hudební podvečer, na němž zazní výběr 
z autorovy poezie i prózy. 

LAGUNA PŘEROV

TOM Lišáci pořádá v sobotu 12. září 
na přerovské Laguně 30. jubilejní 
ročník Orizara – Pohádkovým le-
sem. Start od 14:00 do 15:30 hod. 
od restaurace Bašta u Dokládalů – 
trasa je vhodná pro kočárky. 
Na oslavu tohoto výročí se chystá 
deset těch nejlepších pohádek, 
Orizaro zve k účasti všechny rodiče s dětmi, kteří si umějí hrát a mají rádi 
legraci. V přírodním prostředí Laguny mají šanci si protáhnout klouby při 
hledání pohádek a při plnění pohádkových úkolů, které mají pomoci z ne-
snází hrdinům nejznámějších pohádek. 
Součástí letošního Orizara je přehlídková jízda kočárků se soutěží o Nejpo-
hádkověji nazdobený kočárek. Sraz kočárků ke společné jízdě a vyhodno-
cení soutěže je v 15:00 u restaurace Bašta u Dokládalů. Vítány jsou kočárky 
všech typů, modelů a stáří. 


