
Představujeme  
místní část
Další místní částí, kterou vám 
představujeme, je Újezdec. 
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Ornitologové zvou na pozorování ptáků

Na burčák  
na farmářské trhy
Farmářské trhy se v říjnu  
uskuteční hned dvakrát. 
 STRANA 7

Víte, jak pomoci  
osiřelým ježkům?
Jak pečovat o ježčí mláďata, prozradí 
ošetřovatelka Martina Hrazdirová.
 STRANA 12

Během prvního říjnového víkendu zamíří ornitologové společně 
s milovníky přírody pozorovat ptáky. Už po sedmnácté se čeští 
ornitologové zapojí do Evropského festivalu ptactva, který chce 
upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, se kterým 
se ptáci na jejich cestách mohou potkat. Evropský festival ptactva 
je nejvýznamnější podzimní akcí pro ornitology a každoročně se 
ho zúčastňují desetitisíce zájemců o pozorování ptáků, a to až ve 
40 zemích světa.

INFO

Seznam všech akcí pořádaných 
v rámci Evropského festivalu 
ptactva v ČR najdete na  
www.cso.cz.

V  průběhu  vycházky  budou 
ornitologové  zaznamenávat  po-
čty pozorovaných druhů a jedin-
ců ptáků, nejčastěji pozorované 
druhy, vzácné druhy a další zají-
mavosti. Tyto údaje organizáto-
ři ještě během víkendu zpracují, 
vyhodnotí a pošlou evropskému 
koordinátorovi,  který  následu-
jící  den  předá  zpracované  vý-
sledky z celé Evropy sdělovacím 
prostředkům. 

K vidění by mohl  
být i orel mořský
V  letošním  roce  organizáto-

ři  naplánovali  na  padesát  pro-
cházek po celém Česku. K vidě-
ní by mohli být čejky chocholaté, 
kulíci zlatí i bledí, jespáci bojov-
ní, hvízdáci, kopřivky a čírky. Na 
některých  místech  by  se  mohly 

objevit i první severské husy nebo 
orel mořský.
Vycházku do přírody spojenou 

s  pozorováním  ptáků  nabízejí 
také  přerovští  ornitologové.  „Po-
zorování ptáků je naplánováno na 
neděli 4. října, kdy se všichni se-
jdeme v osm hodin ráno u sádek 
Hradeckého  rybníka  v  Tovačově 
a společně se projdeme po hrázích 
Křenovského  a  Hradeckého  ryb-
níka,“ pozval do Tovačova přerov-
ský ornitolog Jiří Šafránek.
Ornitologové  návštěvníky 

seznámí  s  žijícími  druhy  ptá-
ků v  této  lokalitě a zasvětí  je do 
jejich  poznávání  v  době  tahu. 
Kdo bude chtít, může ptáky po-
zorovat  prostřednictvím  dale-
kohledů,  které  budou  na  místě 
k  zapůjčení.  „V  těchto  dnech  je 
možno na  rybnících  u  Tovačova 

Pro návštěvníky procházky za pozorováním ptáků budou již tradičně připraveny dalekohledy. 

 Foto | archiv Jiřího Šafránka

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ

Zastupitelé města se se-
jdou v pondělí 19. října 
v 14 hodin ve velkém sále 
Městského domu. 

Přímý přenos z jejich jedná-
ní mohou zájemci sledo-
vat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.

pozorovat  několik  druhů  rac-
ků, čejky chocholaté, kulíky zla-
té  i  bledé,  zrzohlávky, hvízdáky, 
kopřivky, čírky a  labuť zpěvnou. 
Možná se již objeví i první sever-
ské husy nebo orel mořský,“ do-
dal Šafránek.
Opravdovou  raritou  bude 

podle  Šafránka  pozorová-
ní  hvízdáka  chilského,  kte-
rý  se  v  těchto  dnech  zdržuje 
na  Křenovském  rybníku.  Jde 

Volit můžete i navzdory karanténě či izolaci kvůli COVID-19 
Voliči, kteří budou v době ko-

nání  krajských  a  senátních  vo-
leb  kvůli  koronaviru  v  karanté-
ně nebo izolaci, mohou hlasovat 
přímo z auta na určeném voleb-
ním stanovišti. V každém okrese 
Olomouckého kraje bude zřízeno 
jedno  takové  volební  místo  pro 
voliče  s  trvalým  pobytem  v  da-
ném okrese, celkem tedy 5 stano-
višť. „Z vozidla budou moci voliči 
hlasovat ve středu 30. září v době 
od  7  do  15  hodin.  V  případě 

druhého  kola  senátních  voleb 
pak  ve  středu  7.  října  ve  stejné 
době,“  vysvětlil  Peter  Garláthy 
z  krajského  úřadu.  Umožněno 
bude rovněž hlasování do zvlášt-
ní  přenosné  volební  schránky. 
Využít  ji  mohou  pouze  voliči, 
kteří  jsou v karanténě nebo izo-
laci a nemohou z vážných důvo-
dů  hlasovat  z  auta.  Veškeré  in-
formace o krajských a senátních 
volbách  jsou  uvedeny  na  webu 
www.olkraj.cz - sekce Volby.

Volební stanoviště 
v Přerově: 
parkoviště před letištěm Bochoř 
(příjezd  od  Bochoře  směr  Vče-
lín)  fli

Všechny akce uvedené v tomto vydání Přerovských listů  
jsou platné k datu uzávěrky a není vyloučeno, že budou  

kvůli epidemiologické situaci zrušeny či posunuty.

o kachnu, která pochází z Jižní 
Ameriky. Je tedy zřejmé, že ne-
jde  o  vzácného  zatoulance,  ale 
o únik z chovu. I přesto jej u nás 
v přírodě viděl málokdo.   fli

V Přerově se chystá změna dvou 
volebních místností. Lidé půjdou 

namísto Domova seniorů 
volit do Meopty a mateřské 

školky. Podrobnosti  najdete na 
straně 3.
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Divadlo i kino se připojí k oslavám 28. října
Významnou dějinnou událost – vznik samostatného Československa, 
si Přerované připomenou v pondělí 28. října na náměstí TGM. Právě na 
tomto náměstí před 102 lety stovky lidí vznik samostatné republiky 
oslavovaly. V místo pietní vzpomínky se promění náměstí i letos. 

Pietní akt na náměstí TGM se pravidelně koná za účasti zástupců přerovských spolků, armády 

a sokolstva.  Foto | Město Přerov

Výročí  republiky  si  účastní-
ci  připomenou už  25.  října  o  půl 
osmé na koncertě Moravské filhar-
monie  v  Městském  domě.  O  tři 
dny  později  budou  oslavy  pokra-
čovat  tradičním  oficiálním  vzpo-
mínkovým aktem. „V 17 hodin po-
ložíme  květiny  u  pamětní  desky 
T. G. Masaryka, kde zazní i česká 
hymna. Hudební doprovod zajistí 
Dechový orchestr Haná, vlajkoslá-
vu armáda a sokolové. A pochopi-
telně věnujeme tichou vzpomínku 
legionáři  Janu  Gayerovi.  Počítá-
me s účastí zástupců přerovských 
spolků, armády a sokolstva, ale vě-
řím, že si přijdou připomenout vý-
znamné datum naší historie i naši 
spoluobčané,“  zve  přerovský  pri-
mátor Petr Měřínský.

V divadle začne  
program v 18 hodin
K  oslavám  se  připojí  také 

přerovské  loutkové  divadlo,  do 
kterého  se  scénickým  čtením 
o  první  republice  zavítá  diva-
dlo  z  Uherského  Hradiště.  Číst 
se bude z knihy s názvem vznik 
ČSR  1918  –  Velezrada  se  trestá 
od  současné  české  autorky  pro 
děti  a  mládež  Veroniky  Válko-
vé. „Představí se herecká trojice 
Tereza Hrabalová,  Jiří Hejcman 
a  David  Vacke.  Scénické  čtení 
je  vlastně  takovou  jednoduchou 
formou divadla. Tento soubor už 
u nás jednou vystupoval a před-
stavení  se nám natolik  líbilo,  že 
jsme jejich další vystoupení roz-
hodli zařadit do programu oslav 

28. října,“ prozradila principálka 
přerovského  loutkového  divadla 
Marie Veřmiřovská. Představení 
začíná v 18 hodin.
K  oslavám  se  připojí  také 

kino  Hvězda.  V  deset  hodin 
ráno  si  mohou  zájemci  přijít 

prohlédnout  protiatomový  kryt, 
od 17 hodin se bude promítat do-
kument  Přerovské  povstání… 
75 let poté a od 20 hodin celove-
černí  dokumentární  film  Karel, 
který přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a duše Karla Gotta.  fli

Ceny Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí zamířily také do Přerova

Do Přerova putuje 6 ocenění
V kategorii Ovzduší  si  za vý-

znamný  počin  v  roce  2019  pr-
venství  zasloužil  přerovský 
Duha Klub Dlažka Přerov. Oce-
nění  převzal  předseda  klubu 
a  zároveň  jeho  zakladatel  Jaro-
slav  Biolek.  „Pořádáme  spoustu 
akcí venku, ať už  jsou to  tábory 
pobytové nebo příměstské,  růz-
né víkendy v přírodě. A vypadá 
to, že řada lidí si toho váží, že je 
dostáváme na vzduch,  když pro 
nás hlasovali,“ řekl Biolek. 
V  kategorii  Ekologie  a  život-

ní  prostředí  si  cenu  za  dlouho-
dobý  přínos  odnesl  Jiří  Polčák, 
který  pracuje  v  přerovské  or-
nitologické  stanici  ORNIS  Mu-
zea  Komenského  v  Přerově.  Na 
starost  má  houbařskou  porad-
nu, pomáhá v záchranné stanici 
pro živočichy a mimo to se věnu-
je vědecké ilustraci. Druhé místo 

získal jeho kolega, ornitolog Jiří 
Šafránek.
V  kategorii  Voda  bylo  prv-

ní  místo  uděleno  řediteli  spo-
lečnosti  Vodovody  a  kanalizace 
Přerov  Miroslavu  Dundálkovi. 
„Vodu  beru  jako  součást  celého 
mého života, vodě jsem se věno-
val už na studiích a v současnos-
ti se jí věnuji i v práci, která mě 
naplňuje. Je to ocenění všech za-
městnanců,  kteří  ve  firmě  pra-
cují.  Naše  práce  je  nekončící, 
lidé denně potřebují pitnou vodu 
a my  odpadní  vodu,  kterou  vy-
produkují, musíme denně vyčis-
tit.  S  tím souvisí  i  potřeba udr-
žovat  naše  zařízení  neustále  na 
nejvyšší úrovni, aby odpovídalo 
všem normám.  Snažíme  se  při-
spívat ke zlepšení životního pro-
středí v Přerově a dbáme na čis-
totu řeky Bečvy,“ řekl Dundálek. 

V areálu technických služeb je 
nová kompostárna
Další  úspěch  sklidil  Přerov 

v kategorii Odpadové hospodář-
ství  -  cena  byla  udělena  za  vý-
znamný počin. „Právě jsme roz-
jeli  provoz  kompostárny  a  do 
budoucna  plánujeme  velkou  in-
vestici do svozu separátního od-
padu  prostřednictvím  roboti-
zovaných sběrných vozů,“ uvedl 
k  ocenění  jednatel  Technických 

služeb  města  Přerova  Bohumír 
Střelec.

Hejtmanství jako jediné  
uděluje ceny
Absolutním  vítězem  anke-

ty  se  staly  Arcibiskupské  lesy 

Region má nové držitele 
Cen Olomouckého kraje 
v oblasti životního prostředí. 
Hejtmanství je vyhlásilo 
ve čtvrtek 10. září večer ve 
Staré střelnici v Hranicích. 
Absolutním vítězem jsou 
Arcibiskupské lesy. Na 
hlasování se podílela formou 
internetové ankety veřejnost. 
Úspěšní byli i Přerované.

CENA HEJTMANA

CENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
RNDr. Magda Zmrhalová IN MEMORIAM
KATEGORIE VODA
Cena za dlouhodobý přínos
1. MÍSTO  Ing. Miroslav Dundálek 
Cena za významný počin v roce 2019
1. MÍSTO  Povodí Moravy ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny CHKO Litovelské Pomoraví za projekt: Renaturace řeky Moravy 
u Štěpánova 
KATEGORIE OVZDUŠÍ
Cena za dlouhodobý přínos
1. MÍSTO  Zemědělské družstvo Haňovice 
Cena za významný počin v roce 2019
1. MÍSTO  DUHA Klub Dlažka Přerov
KATEGORIE ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Cena za dlouhodobý přínos
1. MÍSTO Jan Prejda 
Cena za významný počin v roce 2019
1. MÍSTO  Moje odpadky, s.r.o.
KATEGORIE EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cena za dlouhodobý přínos
1. MÍSTO  Jiří Polčák
Cena za významný počin v roce 2019
1. MÍSTO   Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., za akci  
„Pojďme zalesnit Jeseníky“
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o.

Olomouc. Olomoucký kraj  začal 
ceny  za  životní  prostředí  udě-
lovat  jako vůbec první v Česku. 
Chce  tak  lidem a firmám podě-
kovat za ochranu přírody a mo-
tivovat  je k dalším ekologickým 
aktivitám.  fli



3AKTUÁLNĚ Z PŘEROVADENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Z radnice bude poprvé viset i sokolská vlajka
Tři vlajky vlají denně na budově radnice v Přerově – česká, evropská 
a přerovská. Stalo se už takřka zvykem, že evropská vlajka na tři 
dny v roce zmizí a nahradí ji jiná. Dne 10. března je tu usazena 
tibetská vlajka a ta symbolicky upozorňuje na to, že porušování 
lidských práv v Tibetu není lhostejné ani lidem v tak vzdálené zemi. 
28. března, na Den učitelů, je tu vyvěšena moravská vlajka, která 
vzdává hold Janu Amosovi Komenskému, který v Přerově žil a učil. 
A 5. července se sem opět vrací moravská vlajka coby připomínka 
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos 
poprvé radní rozhodli, že pořídí ještě jednu vlajku. Sokolskou.

Ta  bude  z  okna  radnice  vlát 
8.  října  na Památný  den  sokol-
stva,  který  připomíná  tragické 
události  z  roku  1941,  když  za-
stupující  říšský protektor Rein-
hard Heydrich rozpustil Českou 
obec  sokolskou,  kterou  nacis-
té  považovali  za  nejnebezpeč-
nější  domácí  organizaci  a  která 
v masovém měřítku napomáha-
la  domácímu  odbojovému  hnu-
tí.  V  noci  ze  7.  na  8.  října  při 
takzvané  „sokolské  akci“  zatklo 
gestapo všechny sokolské před-
stavitele z ústředí, žup i větších 

jednot.  „Byli  vězněni,  mučeni 
a  deportováni  do  koncentrač-
ních  táborů,  93  procent  z  nich 
se  konce  války  nedožilo.  Pro-
ti  sokolům  byla  namířena  celá 
řada  nacistických  aktivit  a  bě-
hem  okupace  tak  bylo  v  kon-
centračních  táborech  umučeno 
3 387  sokolů a 8 223  se  vrátilo 
s  podlomeným  zdravím,“  vzpo-
mněl radní Jakub Navařík, kte-
rý vyvěšení vlajky inicioval.
V roce 2019 byl Památný den 

sokolstva oficiálně zařazen mezi 
významné dny České republiky. 

Namísto do Domova seniorů půjdou 
voliči do Meopty a mateřské školy
Společné volby do Senátu a do 

Zastupitelstva Olomouckého kra-
je mají v Přerově  jednu změnu – 
u dvou okrskových volebních ko-
misí dojde ke změnám místností.
„Je  to  reakce na aktuální epi-

demiologickou  situaci.  Chceme 
se  vyvarovat  případnému  riziku 
a  ochránit  naše  nejstarší  Přero-
vany, proto se letos neotevřou pro 
volby místnosti v Domově pro se-
niory v Kabelíkově ulici,“ nastínil 
Pavel Šlesinger z přerovského ma-
gistrátu.  Voliči,  kteří  byli  až  do-
sud zvyklí volit právě tady, zamí-
ří v pátek 2. nebo v sobotu 3. října 
na recepci administrativní budo-
vy  společnosti  Meopta  v  Kabelí-
kově ulici 1, kam bude přemístěn 
volební okrsek číslo 39. Do budo-
vy mateřské školy na adrese Opti-
ky 14 pak půjdou voliči, kteří spa-
dají pod volební místnost číslo 42.
Tyto  aktuální  změny  nejsou 

zachyceny  v  oznámení  o  mís-
tě  a  konání  voleb,  které  jsou  na 
výlepových  plochách  –  proto  by 
jim aktuálně měli věnovat pozor-
nost lidé, kteří mají trvalé bydliš-
tě v ulicích Kabelíkova, Kotasova, 
Markulčekova,  Paula  Rausnitze, 
Pavla  Nováka,  Purkyňova  a  Sla-
měníkova, kteří patří pod okrsek 

Lidé z okrsku 39 a 42 půjdou volit jinam, než 

byli doposud zvyklí. Volební místnosti pro 

ně budou připraveny v Meoptě a ve školce. 

 Foto | Město Přerov

Sokolská vlajka bude na radnici vlát 8. října. Na snímku radní Jakub Navařík. Foto | Město Přerov

„Symbolizuje vzpomínku a úctu 
všem,  kteří  v  průběhu  více  než 
150  let  existence  Sokola  risko-
vali  a  často  i  položili  své  živo-
ty  proto,  abychom  dnes  mohli 

žít  ve  svobodné  a  demokratic-
ké zemi. Jsem hrdý na to, že se 
k  této významné vzpomínce  le-
tos poprvé připojí i naše město,“ 
konstatoval Navařík.  lech

číslo 39. A stejná bdělost  se  týká 
i okrsku číslo 42, do něhož náleže-
jí všechna lichá čísla z ulice Bohu-
slava Němce a z celé Optické.
Lidé,  kteří  informaci  o  změně 

nezaregistrují, sice v Domově pro 
seniory  narazí  na  zavřené  dveře, 
ale  na  nich  bude  uvedeno,  kam 
mají jít s volebními lístky. A to ne-
jen 2. a 3. října. „Dané opatření se 
týká  i  případného  druhého  kola 
voleb do Senátu, které je napláno-
váno na 9. a 10. října,“ připomněl 
Pavel Šlesinger.
Veškeré další případné změny 

najdou voliči na webových strán-
kách www.prerov.eu.   lech

Dotační programy ve dvou vlnách: „A“ 
je pro řádný termín, „B“ pro průběžný
Dotační  programy  pro  příš-

tí rok prošly v srpnu hlasováním 
zastupitelů.  Peníze  v  souhrn-
né  výši  19 milionů  190  tisíc  ko-
run mají jít na podporu kultury, 
sportu, volného času a do sociál-
ní a zdravotní oblasti.
„Dotační  programy  jsou  ve 

dvou verzích. Ten označený pís-
menem  A  je  určen  pro  žádosti 
podané  v  běžném,  tedy  řádném 
termínu.  Pod  písmenem  B  se 
skrývá dotační program průběž-
ný – ten je určen například těm, 
kteří se nominují na nějaké mis-
trovství nebo vyšší formu soutě-
že a v čase řádného termínu o své 
účasti  nemohli  vědět,“  vysvětlil 
náměstek  přerovského  primáto-
ra Petr Kouba.
Do  programu  „A“  se mohou 

zájemci  hlásit  od  30.  září  do 
14.  října,  žádosti  jsou  ke  sta-
žení  na  webu  města  Přerova, 
v  papírové  podobě  jsou  k  dis-
pozici v Kanceláři primátora na 
náměstí T. G. Masaryka 2 a na 
sociálním odboru  ve Smetano-
vě  7.  Žádosti  následně  projdou 
hodnocením  příslušnými  ko-
misemi rady města – a zastupi-
telstvo by se  jimi mělo zabývat 
v prosinci.

Do kultury půjde v  rámci první vlny dotací 

1 milion 798 tisíc korun. 

 Foto | Archiv Divadlo Dostavník Přerov

Program  „B“  bude  aktuál-
ní  až  v  příštím  roce,  konkrét-
ně  od  1.  ledna do  15.  září  2021. 
„Tady  ale musí  žadatel  prokázat 
relevantní  důvod,  proč  nepožá-
dal o dotaci v rámci programu A. 
Rozhodně není tato možnost ote-
vřena těm, kteří na podzim zapo-
mněli,“ doplnila vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství Roma-
na Pospíšilová.
V rámci první vlny dotací pů-

jde  do  kultury  částka  1  milion 
798 tisíc korun, do sportu 12 mi-
lionů 538  tisíc, do volného  času 
346 tisíc, do sociální a zdravotní 
oblasti téměř 4 miliony 100 tisíc 
korun.  Druhá,  „béčková  vlna“, 
počítá s celkovou částkou 416 ti-
síc 800 korun pro všechny pod-
porované oblasti.  lech
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Újezdec – místní část známá jako „Bagárňa“
Újezdec leží přibližně tři 
kilometry jihovýchodně 
od Přerova. Na rozdíl od 
zbývajících místních částí není 
průjezdný a to má své výhody 
z hlediska dopravní vytíženosti. 
Újezdec je další z místní části 
Přerova, o které jsme si povídali 
s jejím předsedou Radomilem 
Lepičem.

Monika Fleischmannová

Předseda komise míst-
ního výboru Újezdec 
Radomil Lepič.   
 Foto | Archiv R. Lepiče

Když projíždíte po ulici 
Hlavní, nelze si nevšim-
nout, že má zcela nový 
povrch, co ještě se u vás 
opravilo?
Nový  povrch  dostala  ulice 

Hlavní v loňském roce, 
mimo  to  se  vybudova-
la  i  nová  komunikace 
v  části  ulice  Spojova-
cí. Kromě toho byl loni 
z  dotace  přebudován 
suchý poldr na mokřad, 
díky  čemuž  tu  vzniklo 
pěkné  zákoutí  pro  po-
sezení. V letošním roce 
byly  opraveny  komu-
nikace v ulicích U Stu-
dýnky  a  Zahrádky. 
Bylo  zbudováno  cvičební  místo 
na  tréninkovém hřišti  pro  posi-
lování pod širým nebem, kde ješ-
tě přibude přízemní trampolína. 

Nechali  jsme  opravit  prostor 
u kaple a  částečně opravili  i  její 
fasádu.  Hasičská  zbrojnice  do-
stala nová stahovací vrata. 

To je spousta práce…
A zdaleka to ještě není všech-

no.  Chybí  vybudovat  veřejné 
osvětlení  u  mokřadu,  což  plá-
nujeme  rovněž  letos,  stejně  tak 
i opravu další  části komunikace 
v ulicích Hlavní, Široká, Ke tme-
ni. Počítáme i s opravou chodní-
ku před obchodem. Trápí nás vel-
mi špatná situace s parkováním, 
zažádali jsme proto o zpracování 
studie na opravy chodníků a zá-
livů na parkování. A co nám ci-
telně  chybí,  je  kulturní  dům  – 

do  budoucna  bychom 
chtěli vybudovat multi-
funkční sportovně-kul-
turní zařízení.

Jak tedy vypa-
dá kulturní život 
v Újezdci? Podepi-
suje se na dění fakt, 
že tu schází kultur-
ní dům?
Myslím,  že  i  přesto 

je  u  nás  kulturní  život 
bohatý. V obci  je sbor dobrovol-
ných hasičů, který ve spolupráci 
s místním výborem pořádá kul-
turní  a  společenské  akce,  jako 

jsou například okrsková cvičení, 
akce  „Hurá  na  prázdniny“,  „Ba-
gařský  stříkanec“  nebo  „Konec 
léta  s  hasiči“,  ke  kterým  neod-
myslitelně  patří  večerní  zábava. 
Kromě toho místní výbor ve spo-
lupráci s ostatními spolky a také 
ochotnými občany uspořádal  již 
druhý  ročník  takzvaného  „Ba-
gárku“, což je netradiční sportov-
ní akce pro rodiče s dětmi se zdo-
láváním  neobvyklých  překážek. 
A přibyla i nová akce – letos po-
prvé  se  uskutečnil  „Duhový  ba-
gaběh“.  Baga  proto,  že  Újezdec 
je v okolí známý pod přezdívkou 
„Bagárňa“.  Tento  název  vznikl 
podle pověsti, která říká, že star-
ší ženy na zápražích domů kouři-
ly dlouhé fajfky a žvýkaly tabák, 
tedy bagovaly. 
Spousta akcí se pořádá v pro-

sinci,  velmi  oblíbené  je  roz-
svěcování  vánočního  stromku 
a  mikulášská  nadílka,  setkání 
u  stromečku,  velkou  tradici  už 

má  štědrodenní  fotbal  a  nesmí 
chybět  silvestrovské  setkání ob-
čanů s ohňostrojem.

Kromě dobrovolných hasi-
čů zmiňujete další spolky, 
jaké to jsou?
O  sportovní  činnost  se  stará 

TJ Sokol Újezdec, který má mimo 
družstvo  mužů  okolo  padesáti 
členů mládeže,  kteří  hrají  v  růz-
ných věkových kategoriích fotbal. 
Nejvíce  je  dětí  do  deseti  let 

a my jsme hrdí, že zůstávají u nás 
v  klubu.  Zdejší  senioři  se  schá-
zejí  v Klubu důchodců, který  za-
jišťuje  nejrůznější  setkání,  akti-
vity  a  také  vyhledávané  zájezdy. 
Snažíme  se,  aby  lidem  v  Újezd-
ci nic nechybělo – mají tady také 
obchod,  hospodu,  knihovnu 
a školku. 
I  to  je  jeden  z  důvodů,  proč 

se  k  nám  stěhují  mladé  rodiny 
s dětmi, ať už do staré  zástavby 
nebo do nově postavených domů.

Jak se žije lidem v Újezdci?

David Miklenda
Já mám 27 let a od mala žiji tady 
v Újezdci, ale plánuji se do bu-
doucna přestěhovat. Nejspíš ale 
nikam daleko, obecně v rám-
ci Moravy je Přerovsko dobrou 
lokalitou, i proto, že je to všude 
kousek. 

Vendula Vokáčová
Jsem tady spokojená, sice od-
sud dojíždím denně do školy 
do města, ale autobusy jezdí 
poměrně často. Spousta akcí 
se koná na fotbalovém hřišti, 
máme tady i park a dokonce dvě 
hospody.

František Šimek
Já tady žiji 77 let, skoro celý svůj 
život, a všechno mi tady vyhovu-
je. Lidi jsou tady hodní, kdo chce, 
může chodit do hospody, ale já 
raději chodím na fotbalové zá-
pasy. A od dětství jsem členem 
místního Sokola.

ANKETA

Letos poprvé zorganizoval místní sbor dobrovolných hasičů „Duhový bagaběh“, díky kterému 

se mohly děti brouzdat v pěně.  Foto | Archiv Radomila Lepiče

V těsné blízkosti fotbalového areálu je také moderní dětské hřiště.  Foto | Monika Fleischmannová
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Projekt zaměřený na rozvoj 
Přerova čeká projednání s občany

INZERCE

Úředníci  z  přerovského  ma-
gistrátu  jsou nachystáni projed-
návat v úterý 20. října strategic-
ký  plán  rozvoje  –  občané  jsou 
zváni  od  čtyř  hodin  odpoledne 
do  Městského  domu.  Projedná-
vání  analytické  části  plánu  roz-
voje města  je  veřejné  a mělo  by 
se  stát  prioritou  pro  širší  část 
veřejnosti. 
„Aktuálně tu probíhá důležitý 

projekt, zaměřený na rozvoj měs-
ta v letech 2021 až 2027, stanoví 
nám cíle i cesty, jak k nim dospět. 
Do procesu tvorby už byli vtaže-
ni  i  občané –  letos od  1.  června 
do 6. září se zapojilo více než ti-
síc  Přerovanů  do  dotazníkové-
ho  šetření,  které  mělo  dát  rea-
lizátorům  odpověď  na  otázku, 
s  čím  jsou  lidé  ve městě  spoko-
jeni,  nebo  co  naopak  chtějí  či 

postrádají,“ uvedl přerovský pri-
mátor Petr Měřínský. Připomněl, 
že kromě občanů byli k vyplnění 
dotazníků pozváni i podnikatelé, 
kteří měli možnost definovat své 
představy,  jak  by  se měl  Přerov 
rozvíjet.  „Na  veřejném  projed-
návání pak získají zájemci ucele-
nou informaci o tom, jak probíhá 
příprava  a  organizace  strategic-
kého  plánu.  Všichni  ti,  kdo  se 
chtějí podílet na tom, aby se Pře-
rov posunul dál, by proto neměli 
20. října v Městském domě chy-
bět,“ konstatoval vedoucí odboru 
rozvoje Pavel Gala.   red

O  konání veřejného projednání se občané 

mohou dozvědět z webových stránek města 

nebo také díky informačním plakátům. 

 Foto | Město Přerov

Informace pro občany, 
kteří nezaplatili včas  

Úředníci  z  odboru  ekonomi-
ky přerovského magistrátu upo-
zorňují  občany,  kteří  nezaplatili 
včas nebo ve  správné výši míst-
ní  poplatek  ze  psů  a místní  po-
platek  za  komunální  odpad  za 
rok 2019, že ve středu 2. září jim 
byl poplatek včetně navýšení vy-
měřen  hromadným  předpisným 
seznamem.
Hromadný předpisný seznam 

je  do  5.  října  zpřístupněn  k  na-
hlédnutí – zájemci do něho mo-
hou  nahlédnout  po  předložení 
průkazu  totožnosti  na  odboru 
ekonomiky, který sídlí na adrese 
Bratrská 34. 
Bližší informace k poplatkům 

ze psů podá Stanislava Bartoní-
ková (581 268 219), k poplatku za 
komunální odpad Kateřina Her-
zogová (581 268 296), Lenka Ja-
rolímová  (581 268 297) a Marie 
Hlávková (581 268 230).  red

Na blešáku mohou zájemci prodávat i nakupovat
Přerovské  výstaviště  se  ve 

čtvrtek  24.  října  znovu  promě-
ní  v  tradiční  bleší  trh.  Prodej-
ci  budou  připraveni  nabízet  své 
zboží  z  druhé  ruky  od  osmi  ho-
din ráno. Málokdo odsud odejde 
s  prázdnýma  rukama  –  k  mání 
budou  tradičně  hračky,  knihy, 

staré  nádobí,  oblečení  i  náby-
tek,  elektronika  i  kola.  Objevit 
se dají i sběratelské kousky. Akce 
bude  probíhat  za  každého  poča-
sí, v případě deště bude k dispo-
zici  zastřešená  venkovní  rampa. 
Zúčastnit se bleších trhů jako pro-
dávající  může  kdokoliv,  přičemž 

registrovat se předem není nutné. 
Stačí  ráno vzít věci a zaplatit sto 
korun  vstupné. Dospělí  návštěv-
níci a důchodci zaplatí 30 korun, 
dětí mají vstup zdarma. Zbavit se 
nepotřebných  věcí,  nebo  si  poří-
dit sběratelský kousek bude mož-
né do 11 hodin dopoledne.  fli

Aktuální informace k veřejnému 
projednávání najdete na 

webových stránkách města 
www.prerov.eu.
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Magistrát musí fungovat i v případné karanténě
I když město Přerov není na seznamu oblastí s výrazným 
výskytem COVID-19 a zatím se mu daří udržovat čísla 
nakažených takřka při dolní hranici, úředníci magistrátu se už 
v těchto dnech chystají na to, že se může situace změnit a třeba 
i ze dne na den bude nutné přijmout opatření, aby chod úřadu 
nebyl ohrožen. „Chceme být připraveni okamžitě reagovat na 
případný výskyt koronaviru. Proto jsme s platností od pondělí 
14. září přijali postupy, jimiž se budeme řídit,“ nastínil přerovský 
primátor Petr Měřínský.

Na snímku je tajemník magistrátu Petr Mlčoch.  Foto | Město Přerov

Pracovní náplň:
• příprava a úprava pokrmů a produktů
• výdej stravy pro lázeňské hosty
• vedení stanovené evidence
• vydávání pokrmů

 Požadavky: 
• ukončené odborné vzdělání v oboru kuchař není 

podmínkou
• praxe v oboru gastronomie výhodou
• chuť pracovat
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností 

prodloužení
• možnost ubytování mezi směnami
• směnný provoz (krátký / dlouhý týden)
• příjemné prostředí a přátelský kolektiv
• podnikové stravování
• nástup dle dohody
• místo výkonu práce: Lázně Teplice nad Bečvou

V případě zájmu o danou pozici a splňujete-li výše 
uvedené požadavky, neváhejte nás kontaktovat!
E: d.filipova@ltnb.cz  || T: 731 126 986 

HLEDÁME KUCHAŘE
s možností ubytování mezi směnami

Do Lázní Teplice nad Bečvou 

LTNB_kuchar_94x130.indd   1TNB_kuchar_94x130.indd   1 07.09.2020   22:57:0907.09.2020   22:57:09

INZERCE

Z  nařízení  primátora  města 
a  tajemníka  magistrátu  se  úřad 
intenzivně  připravuje  pro  práci 
vzdáleným přístupem.  „Jde  pře-
devším  o  dovybavení  technikou, 
ověření fungování dálkového při-
pojení,  chystání  podkladových 
materiálů  pro  práci  z  domova, 
přípravu podmínek nutné spolu-
práce  zaměstnanců  pracujících 
z  domu  a  z magistrátu,“  řekl  šéf 
úředníků Petr Mlčoch. 

Zaměstnanci se budou střídat 
po skupinách
Všechno musí být v nejbližších 

dnech nachystáno tak, aby v pří-
padě  potřeby  byl  magistrát  při-
praven  okamžitě  zahájit  střídání 

oddělených skupin zaměstnanců. 
Úředníci  už  byli  svými  nadříze-
nými informováni o nutnosti no-
sit roušky a dodržovat rozestupy 
– a vůbec se chovat tak, aby neo-
hrozili plnění úkolů.

Doporučení se týkají i občanů
A doporučení míří i k Přerova-

nům, kteří potřebují na magistrátu 
vyřídit své záležitosti. „Upřednost-
ňujeme kontakt  s  našimi  pracov-
níky v elektronické,  telefonické či 
jiné  distanční  formě.  Doporuču-
jeme lidem, aby dokumenty v lis-
tinné  podobě  podávali  prostřed-
nictvím  podatelny  anebo  poštou. 
Hlavně  prosíme,  aby  využíva-
li objednávkový systém, nebo se 

v  případě  potřeby  domluvili  te-
lefonicky  či  mailem  s  úřední-
kem  na  schůzce,“  řekl  tajemník 
Mlčoch. 

Pátek jen pro předem 
objednané
V  pátek  bude  úřad  pro  ne-

ohlášené  klienty  uzavřen,  ale 

je  možné  si  domluvit  schůzku. 
Kontaktního  místa  Czech  Point 
v Bratrské ulici  se páteční ome-
zení  netýká,  bude  přístupné  po 
zazvonění  u  levých  vchodových 
dveří.  Pokud  by  došlo  k  jakým-
koliv  změnám,  budou  nepro-
dleně  zveřejněny  na  webových 
stránkách www.prerov.eu.  lech

Stavba průpichu odstartovala
Dělníci se pustili do budování 

čtyřproudového  průtahu  Přero-
vem. Ten povede ulicí Polní přes 
most Legií až na křižovatku ulic 
Komenského,  Velké  Novosady 
a Kojetínská,  kde  se napojí  zce-
la nová silnice vedoucí přes prů-
myslový areál Juty až na Továr-
ní ulici. Vnitřní průpich městem 
bude měřit osm set metrů, hoto-
vý by měl být za tři roky a stav-
ba přijde na více než 150 milionů 
korun.  Přerov  je  jedním  z mála 
měst, které nemá vnitřní průtah, 
a díky této silnici by se měla vý-
razně  zlepšit  komplikovaná  do-
pravní situace ve městě.
Tato stavba úzce souvisí s vy-

budováním dálničního obchvatu 
– posledního desetikilometrové-
ho úseku dálnice D1 mezi Říko-
vicemi a Přerovem, který odvede 
automobilovou dopravu z Přero-
va,  kde  nyní  řidiči  denně  čekají 
desítky  minut  v  dlouhých  kolo-
nách.  Stavba musí  začít  nejpoz-
ději v roce 2021, kdy pro ni končí 
výjimka z EIA. Stavební přípra-
vy probíhají navzdory tomu, že je 
ohrožují  žaloby  některých  oby-
vatel  Dluhonic  a  také  organi-
zace  Děti  Země.  „Zkapacitněný 

průtah  Přerovem  je  nezbytně 
nutný  pro  převedení  městské 
a  regionální  dopravy  a  do  do-
končení  dálnice  D1  i  tranzitní 
dopravy po  silnici  I/55 ve  smě-
ru sever – jih. Po dokončení dál-
nice  D1  zůstane  průtah  silnice 
I/55  jako  hlavní  sběrná  komu-
nikace města Přerova,“ upřesnil 
přerovský radní pro dopravu To-
máš Navrátil.  fli

Stavba průpichu centrem města začala. Úsek 

dlouhý 800 metrů se bude stavět tři roky.   

 Foto | Město Přerov
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Náměstí pokryje barevný koberec Farmářské trhy nabídnou burčák 
z jižní Moravy i ovocné stromky

Hned  dvakrát  během  října  se 
Masarykovo  náměstí  promění 
v místo  farmářských  trhů –  a  to 
8. a 22. října. Lidé si opět mohou 
nakoupit čerstvou zeleninu i ovo-
ce, výrobky z farem, od uzenářů, 
biopotraviny,  čerstvé  sýry,  do-
mácí sirupy nebo medy přímo od 
včelařů. K dostání budou i hrnko-
vé  sazenice,  koření  či  roubované 
ovocné stromky, podzimní květi-
ny a také burčák a víno z jižní Mo-
ravy. „Na první říjnový termín je 

naplánovaná také akce Regionální 
potravina, v rámci které prezentu-
jeme výrobky, které byly vyrobe-
ny  v Olomouckém  kraji,  a  získa-
ly  značku  Regionální  potravina. 
Lidé se tak mohou dozvědět, kte-
ré zajímavé a dobré produkty jsou 
z okolních farem,“ upřesnila Jana 
Neradilová, organizátorka přerov-
ských farmářských trhů. Stánkaři 
otevřou v devět hodin ráno a své 
zboží budou nabízet do čtyř hodin 
odpoledne.   fli

Farmářské trhy na centrálním přerovském náměstí TGM se v říjnu uskuteční hned dvakrát.   

 Foto | Jana Neradilová

Dlažba  na  náměstí  TGM  se 
alespoň na jeden den v roce pro-
mění  v  pestrobarevný  koberec. 
A  to  díky  dětem  z  přerovských 
mateřských  škol,  které  na  ná-
městí  budou  přinášet  různé 
přírodní  materiály,  ze  kterých 
vzniknou obrazce. Odpoledne se 
do  akce  může  zapojit  kdokoliv, 
kdo je kreativní a chtěl by přilo-
žit ruku k dílu. „Tradičně plánu-
jeme  zdobení  na  přelomu  října 
a  listopadu. Přesné datum ještě 
upřesníme  na  webových  strán-
kách Výstavní síně Pasáž. Zále-
žet  bude  na  vývoji  počasí,“  vy-
světlila  jedna  z  organizátorek 
akce Marta Jandová. 
Přírodní materiál mohou zá-

jemci donést v den konání akce 
přímo  na  náměstí  –  nebo  do 
Výstavní  síně  Pasáž,  kde  bude 
od  pondělí  12.  října  opět  sběr-
né  místo.  „Uvítáme  šišky,  su-
ché  větve,  šípky,  dýně,  usušené 
květy, kaštany a třeba i jablíčka. 
Zkrátka  vše,  co  nabízí  podzim 
v zahradách a parcích,“ nastínila 
Jandová. Akce začne v deset ho-
din dopoledne a barevné obraz-
ce z přírodnin budou na náměstí 

k vidění až do setmění. Společ-
nou aktivitu zvanou „Land art“ 
pořádá  město  Přerov  ve  spolu-
práci se studenty Gymnázia Ja-
kuba Škody již pátým rokem.  fli

Dopoledne tradičně zdobí dlažbu na náměstí 

TGM děti z  mateřských školek, odpoledne se 

k nim může připojit kdokoliv z Přerovanů.   

 Foto | Archiv Marty Jandové

INZERCE

Smetanova 196/52, 789 01 Zábřeh, tel.: 778 494 035, e-mail: zabreh@alzheimercentrum.cz
Více informací na www.alzheimercentrum.cz

Již dva roky je k dispozici obyvate-
lům Olomouckého kraje Alzheimer-
centrum v Zábřehu, poskytující již 
více jak 20 let kvalitní kvalifikovanou 
péči o klienty s Alzheimerovou cho-
robou nebo jinými typy demencí. 
Alzheimercentrum je pobytovou 
sociální službou, která nabízí 24/7 
ošetřovatelskou a sociální péči.

Centrum má kapacitu 130 lůžek, situ-
ovaných ve dvoulůžkových pokojích. 
„Příjem klientů se řídí jasně danými 
pravidly v prvé řadě s ohledem na 
jejich potřeby. Každý nový klient pro-
chází adaptačním procesem, kdy si 
zvyká na neznámé prostředí i tváře 
pečujících. Postupně a velmi citlivě 
je veden k tomu, aby získal tolik po-
třebný pocit bezpečí. Zprvu neznámé 
prostředí se tak pro něj stává novým 
domovem,“ říká ředitelka centra Ma-
rie Vychopeňová.

Společnost Alzheimercentrum, po-
stavila péči na unikátním konceptu. 
Našim klientům vytváříme nový do-
mov, kdy každodenní život prožíváme 
společně.

Denní program je nastaven pro kaž-
dého klienta individuálně a vychází 
z biografie klienta a jeho životního 
příběhu. Součástí naší péče jsou ak-
tivizační činnosti, které jsou poskyto-
vány podle stupně závislosti klienta 
na péči a vycházejí z jeho individuál-
ního plánu s akcentem na zachování 
anebo zlepšení kvality života. Zbyt-
kové schopnosti, ať duševní nebo 
fyzické, podporujeme a rozvíjíme 
prostřednictvím terapeutických pří-
stupů, jako jsou například skupinové 
a individuální cvičení, taneční tera-
pie, muzikoterapie, aromaterapie, 
canisterapie. Vzhledem k tomu, že 
čekací doba v zařízeních sociálních 
služeb je několik měsíců, doporučuje-
me všem, kteří využití naší služby zva-

žují, aby nás včas kontaktovali. Žádost 
lze podat na webových stránkách  
www.alzheimercentrum.cz vyplněním  
elektronického formuláře. Pro zájem-
ce jsem k dispozici na emailové adrese  
reditelka.zabreh@alzheimercentrum.cz 
nebo mobilu 778 494 030, dodává ře-
ditelka zařízení Marie Vychopeňová.

ALZHEIMERCENTRUM V  ZÁBŘEHU 
PŘIJÍMÁ KLIENTY

0313_alzh_inzerce 192_130.indd   10313_alzh_inzerce 192_130.indd   1 15.09.2020   10:49:3515.09.2020   10:49:35



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

Nová kompostárna v Žeravicích už stojí. 
Zpracuje až 5 tisíc tun bioodpadu ročně
Zkušební provoz zahájila nová část kompostárny, která se nachází 
v přerovské místní části Žeravice. Protože původní stavba z roku 
2015 už Přerovu kapacitně nestačila, bylo potřeba ji rozšířit. Stavba 
byla zahájena vloni v září, přišla na 13 milionů 200 tisíc korun 
a technické služby na její realizaci získaly dotaci ve výši 3 miliony 
250 tisíc korun.

Dálnice D1 u Přerova bude pod 
kontrolou nového střediska údržby

„Nová  část  kompostárny  ob-
sahuje tři zastřešené boxy na do-
zrávání kompostu  se  skrápěním 
vodou  a  spodním  provzdušňo-
váním, dále plochu pro ukládání 
navezeného bio a dřevního odpa-
du – a pak veškeré vodní i odpa-
dové hospodářství,“ nastínil jed-
natel  Technických  služeb  města 
Přerova Bohumír Střelec.

Přerované sbírají bioodpad ze 
svých domácností a zahrádek už 
pátým rokem a na novou komo-
ditu  k  třídění  si  bezproblémově 
zvykli. Majitelé rodinných domů 
mají nádoby přímo u své nemo-
vitosti,  velké  hnědé  kontejnery 
jsou i na sídlištích. 
Praxe  ukázala,  že  průměrně 

každý  Přerovan  nastřádá  ročně 

skoro  padesát  kilogramů  biolo-
gicky rozložitelného komunální-
ho odpadu, dále se pak v Žeravi-
cích  zpracovává  veškerá  travní 
hmota ze sečení travnatých ploch 
ve  městě  –  a  na  tyto  objemy 
už  byla  kompostárna  zkrátka  
malá.
„Původní kapacita byla 2 a půl 

tisíce  tun  bioodpadu  ročně,  teď 
můžeme  zpracovávat  5  tisíc  tun 
ročně  –  a  nabízí  se  i  možnost 
dalšího rozšíření, bude-li třeba,“ 
řekl provozně-technický náměs-
tek Tomáš Lolek. Technické služ-
by města  Přerova  navíc  udělaly 
letos  významnou  investici  –  za 

V bezprostřední blízkosti zpro-
vozněné  dálnice  D1  mezi  Přero-
vem a Lipníkem nad Bečvou po-
stupně roste nový areál Střediska 
správy a údržby dálnic. Budované 
pracoviště vzniká na 283. kilome-
tru dálnice D1 mezi lokalitami Pa-
dělky,  Pod  Skalkou  a  Pod Valem 
v katastru místní části Předmostí. 
Středisko bude zajišťovat celoroč-
ní běžnou údržbu a sjízdnost dál-
ničních úseků bez ohledu na roční 
dobu nebo klimatické podmínky.
„Sídlo údržby dálnic bude po-

staveno netradičně bez přilehlého 
dálničního oddělení policie s ohle-
dem na dostupnost blízké policej-
ní  stanice  v  Předmostí.  Uvnitř 
areálu bude skladována posypová 

Přerovský areál bude v pořadí již dvacátým střediskem údržby.  Foto | ŘSD

Dlaždice na Žerotínově náměstí 
už nebudou „klapat” pod nohama
Uvolněné  a  klapající  chodní-

ky  na  Žerotínově  náměstí  čeká 
oprava. Dělníci se pustili do prá-
ce v pondělí 21. září a do čtyř týd-
nů by měli mít všechny kachlič-
ky zkontrolované a opravené tak, 
aby se už „nehoupaly“ pěším pod 
nohama. 
„Původní  kamenná  dlaž-

ba, která byla dokončena v  roce 

téměř  6  milionů  korun  koupily 
drtič  na  dřevní  hmotu  a  biood-
pad,  který  umožňuje  podrcení 
vstupního  materiálu  pro  výro-
bu kompostu. Tím se kvalita pří-
pravy kompostu a jeho produkce 
ještě zvyšuje.
Kompost, který v areálu žera-

vické skládky dozraje, se pak vy-
užívá  pro  zvelebování  zelených 
ploch  v Přerově –  a  přebytky  si 
mohou  v  určených  dnech  vy-
zvednout  Přerované.  Hradí  jen 
manipulační  poplatek  ve  výši 
150 korun a za to získají 300 kilo 
kvalitního hnojiva pro  jejich za-
hrádky.   lech

sůl, aby především v zimním ob-
dobí  byla  zajištěna  sjízdnost  dál-
nice včas a kvalitně,“ upřesnil Mi-
roslav  Mazal  z  Ředitelství  silnic 
a dálnic.
Novostavba  administrativní 

budovy, provozních a garážových 
objektů  by  měla  být  dokonče-
na  příští  rok  v  březnu.  Pracov-
níci pak budou zajišťovat údržbu 
svěřeného úseku Přerov – Lipník 
nad  Bečvou  v  délce  14  kilomet-
rů. Po propojení dálnice D1 mezi 
Říkovicemi  a  Přerovem  dojde 
k  rozšíření  svěřeného  území  na 
přibližně  50 kilometrů díky  ob-
sluze  obousměrné  trasy  vedoucí 
z Přerova do východní části Kro-
měříže.  fli

2003, je v současné době lokálně 
uvolněna,  a  tím  pro  chodce  ne-
bezpečná. Proto jsme se rozhod-
li ještě na podzim tuto trasu pro 
chodce  opravit,“  uvedl  náměs-
tek  přerovského  primátora  Mi-
chal Zácha. Za opravu dá město 
595 tisíc korun a provádějící fir-
ma se zavázala, že do konce října 
zakázku ukončí. Po dobu prová-
dění  oprav  bude  pro  chodce  za-
jištěn průchod, omezení nepocítí 
ani  obchodníci  či  jejich  zásobo-
vači. „Upozorňujeme ale na mož-
nou prašnost a prosíme o shoví-
vavost,“  doplnila  Irena  Šikulová 
z přerovského magistrátu. 
Obdobným způsobem se letos 

v  létě  vylepšovala  i  Wilsonova 
ulice, která přímo na Žerotínovo 
náměstí navazuje. Také tam sta-
vební dělníci opravovali uvolně-
nou dlažbu,  rekonstrukce přišla 
na čtvrt milionu korun. A právě 
při této investici Přerované upo-
zorňovali na to, že jsou chodníky 
na Žerotínově náměstí v horším 
stavu – zástupci města tuto sku-
tečnost také vnímali a s opravou 
už počítali.   lech

V  listopadu se už chodníky nebudou lidem 

houpat pod nohama.  

 Foto | Město Přerov

NABÍZÍME PRÁCI PRO STUDENTY  
A DŮCHODCE NA DPP.

Pracoviště Přerov, část Předmostí a Dluhonice.  
Odměna 100 Kč/hodinu.

Bližší informace na telefonu: 602 702 987.

INZERCE
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Loutkové divadlo zahájí sezónu netradičně přehlídkou. Začne 16. října
Loutkové  divadlo  Sokola  Pře-

rov  zahájí  letošní  sezónu  netra-
dičně  dříve  a  přehlídkou.  Velcí 
i malí diváci přerovského loutko-
vého  divadla  jsou  zvyklí,  že  se 
mohou  vždy  v  květnu  těšit  na 
celostátní  loutkářskou  přehlíd-
ku, na které  se vystřídají  soubo-
ry z různých koutů České repub-
liky.  Letos pandemie  koronaviru 
tuto tradici přerušila, ale protože 
loutkáři nechtějí své diváky o pře-
hlídku  ochudit,  naplánovali 
loutkářské  letnice  na  podzim  – 
konkrétně od pátku 16. do neděle 
18. října. „Protože minulá sezóna 
musela  skončit  předčasně,  hned 
na  přehlídku  navážou  pravidel-
né  pohádky,  kterých  tentokrát 
bude šest místo pěti. Přitom kaž- 
dá  z  pohádek  se  bude  hrát  čtyři 
neděle za sebou. Mezi nimi se ob-
jeví známé a oblíbené tituly jako 

jsou  Broučci,  Šípková  Růženka, 
nebo O dvanácti měsících,“  lákal 
na představení člen souboru pře-
rovského  loutkového  divadla  Ja-
kub Navařík.  Děti  se mohou  tě-
šit i na novou loutkovou pohádku 
Skákavá princezna o zakleté prin-
cezně,  která  místo  tančení  ská-
če, a vysvobodit  ji musí  statečný 
princ. Autorem pohádky je Ladi-
slav Dvorský, o režii se postarala 
Marie Veřmiřovská.
Loutkařské  letnice  se  v  pře-

rovském  Kašpárku  uskuteč-
ní  už  po  čtrnácté.  Přehlídku  si 
každoročně nenechá ujít  na  sto 
malých  i  velkých  diváků,  kteří 
si v rámci akce mohou prohléd-
nout i divadelní zákulisí, prosto-
ry, které nejsou běžně veřejnosti 
přístupné. Pro divadelníky bude 
zajištěn  seminář  s  praktickou 
ukázkou.

Aktuální program a informace: 
www.facebook.com/

loutkovedivadlosokolaprerov 

Přerovské loutkové divadlo Kašpárek patří 

mezi nejstarší amatérská loutková divadla 

v  republice. Ochotníci hrají s dřevěnými ma-

rionetami a nejvzácnější z nich pochází z roku 

1921, některé mají dokonce ještě původní 

oblečení. Mistrovským kouskem je například 

Ferda Mravenec.

 Foto | Loutkové divadlo Kašpárek

V Pasáži uslyšíte mrtvé jazyky. Třeba i babylónštinu nebo staroegyptštinu
Do  přerovské  Výstavní  síně 

Pasáž  dorazila  putovní  výstava 
věnující  se  zaniklým  jazykům. 
Speciální  expozice  umožňuje 
návštěvníkům  prostřednictvím 
tabletu  a  sluchátek  slyšet  pře-
klady  třeba  babylónštiny,  sta-
roegyptštiny  nebo  praindoev-
ropštiny. „Za vznikem nahrávek 
stojí přední odborníci ze zahra-
ničních univerzit a  také experti 
z  Filozofické  fakulty  Univerzi-
ty  Karlovy.  Poslechnout  si  lidé 
mohou  také  starou  angličtinu, 
staroegyptštinu  nebo  staroře-
čtinu,“  pozvala  na  netradiční 

výstavu  vedoucí  Výstavní  síně 
Pasáž Marta Jandová. K dispo-
zici  je  třeba  i modlitba  otčenáš 
ve staroslovenštině. 
Expozice se snaží zajímavým 

způsobem podpořit zájem o cizí 
jazyky.  Podle  lingvistů  zanikne 
každých čtrnáct dní jeden jazyk 
– a to vlivem globalizace a taky 
klimatických změn. Aktuálně je 
na světě šest až sedm tisíc jazy-
ků  a  podle  nejhorších  odhadů 
expertů jich do konce 21. století 
zůstane asi jedna třetina. Výsta-
vu mohou lidé navštívit od 8. říj-
na do 6. listopadu.  fli

Na  říjnové výstavě ve Výstavní síni Pasáž s názvem LEŽATÁ NULA představí grafická dílna Uutěr-

ky výběr ze svých roztisků, nátisků, soutisků, přetisků, obtisků, tisků.   Foto | Výstavní síň Pasáž

Měšťák zve na divadla, koncerty i muzikál
Městský dům pro návštěvníky 

připravil  na  podzim  pestrou  na-
bídku představení všech typů.
„Těšit  se  mohou  na  divadla, 

koncerty  nebo muzikál.  Nezapo-
mněli  jsme  tradičně  ani na  seni-
ory a jejich nedělní taneční párty 
při  dechovce. Nejen  říjnový  pro-
gram,  ale  i  celý  projekt  Setká-
ní  žánrů,  zahájí  ve  středu  7.  říj-
na  fenomenální  Felix  Slováček. 
Doprovodí  ho  dámské  uskupení 
Beladona  Quartet,“  zve  manažer 
Městského  domu  Pavel  Ondrůj.  
Desátý měsíc v roce se v Měšťáku 
ponese  výhradně  pod  taktovkou 
skvělých koncertů. Dalším z nich 
bude  syn  slavného  Gary  Moora, 
který  vystupoval  po  světě  třeba 

s  Deep  Purple  nebo  Joe  Bana-
massou.  Příznivci  slavného  roc-
kového kytaristy Gary Moora bu-
dou zcela jistě potěšeni projektem 
Gary Moore  Tribute  band,  který 
nebude, jak z názvu vyplývá, pou-
hým  revivalem,  ale  autentickým 

koncertem,  neboť  lídrem  kape-
ly  není  nikdo  jiný  než  Garyho 
syn  Jack,  který  zahraje  všech-
ny slavné hity svého otce. „Neza-
pomeneme  ani  na  legendu  české 
country Františka Nedvěda, slav-
nostní  koncert  k  výročí  gymná-
zia, tradiční jazzový festival nebo 
koncert  k  oslavě  české  státnosti 
v  podání  Moravské  filharmonie 
Olomouc,“ řekl Ondrůj.
Listopadový program myslí na 

děti,  kterým  nedělní  dopoledne 
s datem 15. listopadu zpestří bři-
chomluvec  Zdeněk  Polach  a Ma-
týsek,  pro  loňský  velký  úspěch 
se  zopakuje muzikál  kapely  Arr-
hythmia  a  Moravské  školy  tan-
ce    Celloween,  na  tancovačku  se 

mohou  těšit  příznivci  Re-Voxu 
a na pořad Půlnoční  turné obdi-
vovatelé  Václava  Neckáře  a  jeho 
kapely Bacily. 
Adventní  čas  rozezní  koncert 

světoznámého  houslisty  Václa-
va Hudečka  za doprovodu profe-
sionálního  Komorního  orchestru 
Musici  Boemi  v  čele  s  koncert-
ním mistrem  Filharmonie  Brno. 
Čtvero  ročních  období  Antonia 
Vivaldiho  bude  druhým  koncer-
tem cyklu Setkání žánrů. Naroze-
ninový galavečer divadla Dostav-
ník  je  naplánován  jako  hudební 
a taneční průlet padesátiletou his-
torií souboru, o jedinečný vánoční 
koncert  se  skupinou Meritum  se 
postará i Věra Martinová.   fli

Loutkové divadlo, které dětem 
z Přerovska a širokého okolí při-
náší  radost  již mnoho  desetiletí, 
funguje díky asi dvěma desítkám 
dobrovolníků,  kteří  svou  prá-
ci dělají  zdarma ve volném čase. 
Odměnou je jim radost ze společ-
ného  díla,  a  především  spokoje-
nost dětí. V posledních  letech  se 
ale  soubor  potýká  právě  s  nedo-
statkem členů a přerovští loutká-
ři mezi sebe rádi uvítají nové zá-
jemce,  které  všemu  potřebnému 
naučí. Užitečný  je  každý –  ať  už 
šatnářka, herci,  výtvarníci,  nebo 
technici  se  zájmem  o  scénické 
osvětlení a ozvučení.   fli

Velký zájem byl o hru České nebe v podání Di-

vadla Járy Cimrmana, které do Měšťáku zavíta-

lo v únoru. Foto | Michal Sýkora



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

Týden knihoven nabídne přednášky i kurzy
V Týdnu knihoven, který letos proběhne v termínu od pondělí 
5. do neděle 11. října, čekají na návštěvníky přerovské knihovny 
hned tři zajímavé kulturní nebo vzdělávací akce. Tou první 
je úterní přednáška s názvem „Bílá hora trochu jinak“ Josefa 
Špidly, autora historických knih, který posluchačům představí 
svůj pohled na významnou událost českých dějin, a to ne zcela 
tak, jak bývá prezentována v hodinách dějepisu. 

Všichni,  kteří  mají  pocit,  že 
jejich paměť už neslouží tak dob-
ře jako dříve, se mohou přihlásit 
do  kurzu  trénování  paměti  pod 
vedením  certifikované  lektorky 
Kateřiny Maděrové  –  a  ve  stře-
du navštívit první lekci. „Na kur-
zu  budou  procvičovány  všechny 
druhy paměti pomocí zábavných 
cvičení.  Účastníci  se  tak  na-
příklad  naučí  nazpaměť  kalen-
dář,  lehce  si  zapamatují  číselné 
řady  i  nákupní  seznam,  zlepší 
svou  pozornost  i  logické  myš-
lení a v neposlední řadě si zvýší 
své sebevědomí,“ uvedla Andrea 
Kopečková  z  Městské  knihovny 
v Přerově.
Všem  příznivcům  detekti-

vek  je  pak  určeno  čtvrteční  se-
tkání  se  spisovatelkou  Michae-
lou  Klevisovou,  dvojnásobnou 

držitelkou  ocenění  za  nejlepší 
českou detektivku roku. Autorka 
na  besedě  představí  čtenářům 
svou  nejnovější  knihu  Drak  spí 
a povypráví o tom, jak se v Čes-
ku píší právě detektivní příběhy.

Program bude připraven  
i pro ty nejmenší čtenáře
„V  knihovně  nezapomíná-

me  ani  na  děti,  pro  které  bude 
po  celý  týden  připravena  herní 
konzole  X-BOX,  tradiční  tvoři-
vá dílna plná kreativních nápadů 
a inspirací nebo zábavné páteční 
odpoledne  nad  deskovými  hra-
mi  v  rámci  herního  klubu Háč-
ko.  Hned  v  pondělí  také  začíná 
první  setkání  Klubu  programo-
vání a robotiky pro holky i kluky 
od 10 do 15 let, které zajímá vše 
okolo  počítačů,  programování 

a  robotů,“  pozvala  do  knihovny 
i ty nejmenší čtenáře Kopečková. 
Vzhledem k současné situaci, 

týkající  se koronavirového one-
mocnění, není však pro knihov-
nu  realizace  letošních  akcí  vů-
bec  snadná.  Množství  předem 
naplánovaných  besed  musela 
knihovna během prvního polo-
letí úplně zrušit a hledat pro ně 
nové  termíny  na  podzim  nebo 
na  jaře příštího roku, a  to stále 
s nejasnou vizí o jejich průběhu. 

Akce Týden knihoven je zaměřena na podporu čtenářství a knihoven. 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pořádá 

letos již 24. ročník této celostátní akce. Do akce se každoročně zapojuje 
také Městská knihovna v Přerově, která chce nabídnout atraktivní 

využití volného času nejen svým stávajícím čtenářům, ale také novým 
uživatelům knihovnických služeb. Bližší informace najdete na:  

www.knihovnaprerov.cz

„Jelikož  máme  nedostatečné 
prostory,  museli  jsme  omezit 
počet účastníků v naší přednáš-
kové místnosti  v hlavní budově 
knihovny. Abychom byli  schop-
ni dodržet doporučené rozestu-
py,  může  tu  najednou  pobývat 
jen dvacet  lidí.    Z  tohoto důvo-
du také žádáme zájemce, aby se 
na akce včas přihlašovali, a měli 
tak své místo zajištěné,“ řekl ře-
ditel přerovské Městské knihov-
ny Pavel Cimbálník.  fli

V rámci akci Týden knihoven, do které se pravidelně zapojuje také přerovská knihovna, je připra-

ven program také pro děti. Například mohou po celý týden tvořit výrobky v dílně.   

 Foto | archiv knihovny města Přerova

Kyselé třešně pokřtí přerovští historici. S nimi autorka konzultovala dobové reálie 

Autorka před budovou lověšické márnice, 

kde se také děj knihy odehrává. Foto | J. P. 

Na křest je už přichystána říj-
nová  novinka  přerovské  autorky 
Lenky  Chalupové.  Kniha  Kyselé 
třešně, která románovou podobou 
provede  čtenáře  událostmi  kon-
ce  války  v  Přerově  a  nedalekých 
Lověšicích,  se  bude  křtít  v  úterý 
3.  listopadu od  17  hodin  ve  slav-
nostní zámecké síni. Křest, spoje-
ný s autorským čtením, si návštěv-
níci  užijí  i  díky  dobové  muzice 
– komponovaný pořad bude hud-
bou  provázet  Lam  Trio  a  jejich 
muzika  z  třicátých  a  čtyřicátých 
let minulého století. Tedy z doby, 
která se v příběhu odehrává.
Kniha  je  volně  inspirová-

na událostmi,  které  se  v Přerově 
a okolí v  letech 1944 a 1945 ode-
hrály,  jedná  se  o  příběh  smyšle-
ných  postav  na  pozadí  reálných 
historických  událostí.  „Reálie 

jsem čerpala hlavně z kroniky Lo-
věšic a také z místní školní kroni-
ky.  Příběh  se  totiž  částečně  ode-
hrává  i  v  lověšické  malotřídce. 
Mezi  hlavní  postavy  patří  nový 
učitel Petr, který do školy přichá-
zí,  seznamuje se s koloritem ves-
nice a s jejími obyvateli. Důležitou 
roli v příběhu hraje jeho osmiletá 
žákyně  Helenka  a  její  maminka 
Lota,“ řekla autorka. 
Kromě  lověšické  školy,  ulic 

a hřbitova se děj knihy odehrává 
také v Přerově, ať už je to přerov-
ské nádraží,  továrna Optikotech-
na,  nemocnice,  úřadovna  gesta-
pa,  nebo  zpravodajské  služby  SS 
Sicherheitsdienst.  „Román  po-
pisuje  pravdivé  události  spoje-
né s válkou i s jednou poválečnou 
událostí. Nemohla jsem vynechat 
masakr  na  Švédských  šancích 

ve spolupráci s Městskou knihov-
nou. „Akce  je bezplatná a zájem-
ci  se mohou  do  konce  října  hlá-
sit buď osobně v knihovně, nebo 
telefonicky na čísle 581 334 069, 
popřípadě  na  emailové  adre-
se  sluzby@knihovnaprerov.cz,“ 
uvedla  knihovnice  Andrea  
Kopečková.   fli

u Lověšic, dá se říct, že právě kvůli 
této smutné části přerovské histo-
rie jsem si Lověšice zvolila za mís-
to  románových  událostí,“  řekla 
Lenka Chalupová. 

Křest pořádá Muzeum  
Komenského s Městskou 
knihovnou
Inspiraci ke knize hledala pří-

mo  v  této  vesnici,  kde  mluvila 
s lidmi, kteří tu zažili válečné roky 
a dovedli popsat náladu i zvyklos-
ti  vesnice.  Kromě  toho  historic-
ké  podrobnosti  konzultovala,  ve 
snaze o  co nejpřesvědčivější  vyz-
nění  románu,  s přerovskými his-
toriky.  A  právě  historici  Kristina 
a Petr Sehnálkovi a ředitel archi-
vu  Jiří  Lapáček  se  stanou  kmot-
ry  Kyselých  třešní.  Křest  pořádá 
Muzeum  Komenského  v  Přerově 
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INZERCE

XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

 Přerov | R-OL 
101.6 FM | 106.8 FM

Talk  show!

Gymnázium Jakuba Škody zve do galerie 
Procházka stopadesátiletou historií Gymnázia Jakuba Škody 
v Přerově bude díky fotografiím a dobovým dokumentům 
přístupná v Galerii města Přerova od poloviny října. Zastavení 
v čase je název výstavy, která návštěvníkům nabídne pohled do 
exemplářů, které se v budově zachovaly. Gymnázium je obdrželo 
darem nebo mu byly zapůjčeny. 

v prvních několika letech nemě-
la  ani  vlastní  sídlo. Mnohokrát 
změnila  svůj  název  a  částečně 
i  poslání,  a  zatímco  plnila  svo-
je funkce, čas okolo plynul. Mě-
nily  se  režimy,  lámaly  se  epo-
chy  a  kolem  se  hnaly  dějinné 
události. 
„V  každém  takovém  období 

škola  musela  pracovat,  jakko-
li  se  vyskytlo  několik  kratších 
momentů,  kdy  bylo  nutné  výu-
ku  z  budovy  přesunout  nebo  ji 
zcela zastavit či ji vést na dálku. 
Poslední  takové  období  máme 
ještě  čerstvě  v  paměti,“  doplnil 
Küchler.
Výstava  bude  zahájena  slav-

nostní  vernisáží  v  pátek  16.  říj-
na v 17 hodin v galerii na Horním 
náměstí  v  Přerově,  o  hudeb-
ní  doprovod  se  postarají  žáci 

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody byl založený v roce 2006. Mezi nejcennější úspěchy patří 

zlaté pásmo z postupové Celostátní přehlídky středoškolských sborů v Ostravě a stříbrné pásmo 

z mezinárodní soutěže Slovakia cantat v Bratislavě v roce 2014.  Foto | Lukáš Chmela

„Prostřednictvím  velkofor-
mátových  panelů  jsme  se  poku-
sili  vytvořit  obrázek  práce,  čin-
nosti  a  aktivit  spojených  s  naší 
výchovně-vzdělávací  institucí. 
Ne všechno  z minulosti  gymná-
zia se zachovalo a ne všechno lze 
prezentovat,  není  například  re-
álné  zmínit  každého  absolven-
ta.  Stejně  tak  si  nemůžeme  při-
pomenout  každého  vyučujícího, 
jsme si však vědomi skutečnosti, 
že naše škola rostla prací několi-
ka  generací  učitelů,  současných 
i  minulých,“  dává  nahlédnout 
do koncepce výstavy její kurátor 
Marek  Küchler,  pedagog  Gym-
názia Jakuba Škody. 

Vernisáž výstavy bude 16. října
Počátky  školy  podle  něj 

byly  velmi  nenápadné,  protože 

Gymnázia Jakuba Škody. O den 
později,  v  sobotu  17.  října,  zve 
gymnázium od 13 hodin na Den 
otevřených  dveří  a  od  19  hodin 
organizuje  slavnostní  koncert 
v Městském domě, kde vystoupí 

pěvecký sbor gymnázia, soprani-
stka Jana Šelle a zpěvačka Leona 
Machálková.  Na  neděli  s  datem 
18. října je v 10:30 hodin plánová-
na  bohoslužba  v  kostele  svatého  
Vavřince.  fli
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Ježci bydlí ve stanici v zednických vanách
Podzim je obdobím, kdy se do záchranných stanic velmi často 
dostávají nevyspělá, osiřelá mláďata ježků z pozdních vrhů, 
které probíhají v druhé polovině srpna a v průběhu září. Pomoc 
těmto „bodlináčům“ poskytují také v přerovské záchranné 
stanici, kde je kapacita pro patnáct ježků, jenže mnohdy je jich 
ve stanici i třikrát víc. Jestli se o ježka můžete dobře postarat 
i na vaší zahradě, to v rozhovoru prozradí Martina Hrazdirová 
z přerovské záchranné stanice pro živočichy ORNIS.

Monika Fleischmannová

Když lidé najdou na podzim 
osiřelé ježčí mládě, co s ním 
mají udělat?
Především je potřeba se ujis-

tit, zda je mládě skutečně osiře-
lé. Vždycky  je dobré do přírody 
zasahovat s rozmyslem a použí-
vat  selský  rozum.  Je  rozdíl,  vi-
díte-li mláďata na silnici u mrt-
vé matky, nebo najdete klubíčko 
mláďat  v  úkrytu,  pochodující 
cvalíky,  nebo  vychrt-
lé  zoufalce.  Není  vždy 
nutné  zasahovat,  vidí-
te-li ježka přes den. Na 
podzim  je  to  běžněj-
ší,  ježci  využívají  tep-
lých  dní  k  intenzivní-
mu lovu potravy. Také 
matka  svá  mláďata 
v  určitém  věku  opou-
ští  a v  tu dobu  jsou  již plně  sa-
mostatná,  byť  do  velikosti  do-
spělého ježka mají  ještě daleko. 
Zraněný ježek, viditelně nemoc-
ný  nebo  silně  napadený  klíš-
ťaty  a  blechami  naopak  potře-
buje  pomoc  a  ošetření.  A  také 
pokud  možno  co  nejdříve  zpět 
na svobodu.

Když ježka u vás ve stanici 
přijmete, jaký je jeho další 
osud?
Ježky,  které  přijmeme,  mu-

síme  vyšetřit.  Ne  vždy  je  nutné 
ježka nechávat na stanici, někte-
rá mláďata  jsou  naprosto  v  po-
řádku, jen se zrovna vyskytovala 
ve špatný čas na špatném místě. 
V tom případě je nutné je co nej-
dříve vrátit do  lokality, kde byla 
nalezena,  samozřejmě  na  bez-
pečné  místo  –  nikoliv  zpět  na 
chodník,  ale  na  rozumně  a  pří-
rodněji vedenou zahradu, lesík či 
remízek v nejbližším okolí.
Problematické  případy,  kte-

ré  přijímáme,  musíme  nechat 
několik  dní  v  karanténě,  odble-
šit,  odčervit,  krmit  a  čistit  je-
jich  ubikace.  Jsou  to  mláďa-
ta  nemocná,  viditelně  vyhublá, 
tedy  taková,  která  nemají  tvar 

buclatého salámu, a  jejich hřbet 
zřetelně vystupuje, mají silný vý-
tok z nosu, bíle zbarvený, kašlou, 
mají  kožní  problémy  či  řídké 
bodliny.
Po  úspěšné  léčbě,  dosáhnou-

-li  správné  kondice,  v  ideálním 
případě  je  co  nejdříve  vracíme 
do míst, kde to znají a mají „na-
chozený“ terén, nebo na jiné bez-
pečné místo,  zahradu,  les – kde 
si mohou nachystat zimní úkryt. 
Na stanici necháváme pouze pa-

cienty nebo  jen  ta  nej-
menší, ale zdravá mlá-
ďata,  která  zimují 
v nezateplené voliéře.

 
Jak náročná je dal-
ší péče?
O ježky v lidské péči 

je  potřeba  se  starat 
denně, a to i v případě, 

že již zimují. Základní ošetření je 
samozřejmost,  dále  je  nezbytné 
udržovat jejich bydlení v čistotě, 
ježci  se  s  hygienou  moc  nema-
žou.  Po  mnoha  různých  poku-
sech se nám jako stelivo nejlépe 
osvědčily dřevěné peletky,  které 
pohlcují pachy i vlhkost, a veške-
ré nečistoty  lze dobře vybrat. Je 
nutné  také myslet  na  optimální 
teplotu  – malinkatí  ježci  potře-
bují  zahřát,  větší  naopak  musí 
být v chladnějším prostředí. 
Krmení  je  tak  trochu  oříšek, 

ježci jsou individuality a ne všem 
chutnají  stejné  granule,  konzer-
vy,  někteří  chtějí  pouze  kuřa-
ta. Každopádně  spolehlivě  ověří 
kvalitu kočičích granulí – ne kaž- 
dá značka  zřejmě obsahuje dost 
kvalitního  masa.  Jako  pamlsek 
uvítají  psí  piškoty  nebo  nesole-
né  kosti  z  kuřecího  nebo  slepi-
čího  vývaru.  Lahůdkou  jsou  sa-
mozřejmě  mouční  červi.  Denně 
musíme  i  u  napohled  zdravých 
jedinců  zběžně  kontrolovat  stav 
a  aktivitu,  u  problematických 
pak  potřebujeme  pomoc  veteri-
nárního lékaře. 
Důležité  je vizuálně sledovat, 

co přes noc napáchají ve své ubi-
kaci –  statní  ježci,  kteří  ji  celou 

převrátí naruby, by měli co nej-
dříve  do  zimoviště.  Mrňous-
ci,  kteří  neprospívají,  nežerou, 
mají  průjem,  bobky  s  bílými 
články  tasemnic a  jiné nezvyk-
losti,  musí  být  léčeni.  Pokud 
šťastně  zazimují,  je  nutné  den-
ně  sledovat  misky  s  nachysta-
ným suchým krmivem a doplňo-
vat vodu – za mrazu samozřejmě 
netřeba, a v podvečer občas mrk-
nout na  jejich  aktivitu,  zdánlivě 
tvrdě spící zimoviště při mírných 
zimách intenzivně žije. 

 
Kolik ježků můžete u vás ve 
stanici ubytovat?
Naše stanice je primárně urče-

ná pro ptactvo a patří k nejmen-
ším  v  republice.  Prostoru máme 
naprosté minimum, ve všech pří-
ručkách se pro  ježky doporučuje 
prostor jeden krát jeden metr pro 
jednoho ježka – o tom si můžeme 
nechat jen zdát. Ježci u nás bydlí 
v zednických vanách, v  těch nej-
větších, které jsou k sehnání, nic 
jiného  se  nám  ale  do  záchranky 
nevejde. Výhodou je snadné čiště-
ní a nepropustnost, po letech zku-
šeností si troufám říct, že to ježci 
zvládají dobře, navíc jejich pobyt 
u  nás  zbytečně  neprotahujeme. 
Podzimní  ježčí sezóna  je na naší 
stanici  vždycky  tak  trochu  nou-
zový  provoz.  Nemáme  žádnou 
speciální  ježčí  místnost,  všich-
ni  bydlí  v  přípravně,  ošetřovně, 
kdekoliv  najdeme  kousek  místa. 
V nejhorších obdobích je doslova 
přeskakujeme a není u nás k hnu-
tí.  Ideální  kapacita  je  asi  15  jež-
ků, větší množství  je už na úkor 
pohodlí  a  zdraví  ježků.  Každý 
rok  se k nám průměrně dostane 
70 kousků obou našich druhů – 
ježka západního a v menší míře 
i východního.

Mohou lidé sami ježkům 
pomoci a nechat je u sebe 
na zahradě přezimovat?
Vzhledem  k  výše  řečenému 

je  to  určitě  nejlepší  možnost  – 
pokud  možno  opečovávat  ježka 
v jeho domovském prostředí. Sa-
mozřejmě rádi pomůžeme radou, 
ježka u nás můžeme ošetřit, od-
červit  a  odblešit,  prostor  už mu 
pak mohou dát lidé u sebe na za-
hradě.  Statná  a  zdravá  mláďa-
ta  si  dokážou  svůj  zimní  příby-
tek vystavět  sama, potřebují  jen 
suchý prostor a dostatek materi-
álu.  Hromada  větví,  volný  pro-
stor  pod  kůlnou,  složené  dřevo 
–  tam  všude  ježek  najde  suchý 
úkryt.  Do  něj  si  nanosí materi-
ál na hnízdo – k  tomu potřebu-
je  suchou  trávu,  listí, mech. Po-
kud tohle vše najde v zahradě, je 
napůl vyhráno. Zahrada by měla 
být  také  pro  ježka  bezpečná, 
hrozbou  jsou  nezakryté  jímky, 
bazény, všeteční psi,  zapomenu-
té  provázky,  vlasce,  deratizační 
prostředky. Důležitá  je  také do-
stupná  voda,  ježci  uvítají misku 
s vodou.

Jak často se podaří mláďa-
ta zachránit?
Ježci  samozřejmě  trpí  choro-

bami jako my všichni, pokud už 
se k nám ježek dostane, většinou 
řešíme  nějakou  patálii  –  zaži-
li  jsme u ježka rakovinu, tasem-
nice,  poruchy  růstu  a  spoustu 
dalších problémů. Je  to naštěstí 
jen zlomek, většinu ježků oprav-
du vracíme přírodě. Příroda  ale 
samozřejmě také nepočítá s tím, 
že úplně všechna mláďata přeži-
jí svoji první zimu. Tu mají přežít 
jen  ta  nejsilnější,  která  pak  dají 
základ  zdravé  generaci  následu-
jícího jara.

V přerovské záchranné stanici pro živočichy se každý rok starají průměrně o sedm desítek ježků. 

 Foto | Archiv Záchranná stanice pro živočichy ORNIS
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Dárci se složili na nové parkety v sokolovně

Takto vypadala podlaha ve velké tělocvičně přerovské sokolovny ještě před tím, než se do ní 

pustili dělníci. Výměna podlahy jim zabrala přibližně osm týdnů.  Foto | Archiv T. J. Sokol Přerov

Tělocvična v přerovské sokolovně se pyšní novou moderní 
odpruženou podlahou. Na její rekonstrukci za 2,2 milionu 
korun přispěl Olomoucký kraj, město Přerov i stovky lidí díky 
veřejné sbírce s mottem „Kup si svou parketu“. Původní podlaha 
v historické budově přerovské sokolovny, která je největší 
sokolovnou v Olomouckém kraji, sloužila téměř padesát let a její 
výměna byla kvůli špatnému stavu nutná.

Sokolskou tělocvičnu využíva-
jí stovky sportovců od pondělí do 
pátku i během víkendů. Sokol má 
sedm set členů, přičemž většina 
z nich jsou děti – některé navště-
vují tréninky tak zvané sokolské 
všestrannosti,  které  jsou  mezi 
školáky oblíbené. Svá cvičení  tu 
mají  třeba  i  seniorky,  které  se 
scházejí na fitness trénink. Kro-
mě toho se v hale pravidelně stří-
dají  volejbalisté,  badmintonisté, 
karatisté  i basketbalisté a  jezdci 
kolové.  „Tělocvična  je  vytížená 
na sto procent a podlaha už byla 
v dezolátním stavu. Parkety byly 
vyšlapané,  někde  trouchnivějí-
cí,  s vyštípanými rohy. Dokonce 
se stalo, že se jednomu sportovci 
zapíchl kus parkety do nohy. Jen-
že náklady na rekonstrukci byly 
2,2 milionu korun a my jako ne-
zisková  organizace  bychom  ne-
zajistili  tolik  peněz  na  tak  vel-
kou  investici, a  tak  jsme založili 
transparentní účet a nápad „Kup 
si  svou  parketu“  byl  na  světě,“ 

vzpomněl starosta sokolské župy 
Středomoravské-Kratochvilovy 
Petr Douda. 

Výměna nové podlahy  
trvala dva měsíce
Na  rekonstrukci  přispěl 

1,2  milionu  korun  Olomouc-
ký kraj a částkou 400 tisíc také 
město Přerov. Zbývalo tak zajis-
tit  600  tisíc  korun.  A  přestože 
veřejnou sbírku zástupci přerov-
ského Sokola vyhlásili v březnu 
před  začínající  koronavirovou 
krizí,  lidé  přispívali  –  někteří 
stovkami korun, největší mece-
náši  darovali  i  dvacet  tisíc  ko-
run.  „Nečekali  jsme,  že  se nám 
podaří  chybějící  částka  vybrat 
celá a především tak rychle. Byl 
to  takový  pokus  a moc  si  cení-
me  toho,  že  i  v  té  špatné  době, 
kdy lidé nevěděli, jestli mají jis-
té zaměstnání, přispívali,“ uvedl 
Douda.
Výměna  podlahy  začala  ke 

konci  června  a  hotovo  měli 

Novou podlahu si při slavnostním otevření přišli prohlédnout novináři společně se zástupci 

města i kraje.  Foto | Archiv T. J. Sokol Přerov

dělníci v polovině srpna, tak aby 
od  začátku  září  byla  tělocvična 
opět  plně  v  provozu.  „Mám vel-
kou  radost,  když  vidím,  kolik 
lidí se spojilo pro dobrou věc a ze 
svého  přispělo  na  obnovu  sálu 
naší  přerovské  sokolovny,“  řekl 
přerovský  radní  Jakub Navařík. 

Jména  těch,  kteří  si  zakoupili 
parketu,  jsou  zveřejněna  na  dě-
kovné  tabuli  ve  vestibulu  haly. 
Dohromady  se  na  novou  podla-
hu složilo na dvě stovky místních 
patriotů.  Jsou  mezi  nimi  spor-
tovci, politici, lékaři, podnikatelé 
i řada obyčejných lidí.  fli

Hejtmanství ocenilo trenéry a sportovní funkcionáře. Ocenění byli i Přerované
Čtrnáct  trenérů,  cvičitelů 

a  funkcionářů  sportovních  klu-
bů  z  celého  regionu  bylo  v  úte-
rý 15. září vyznamenáno za svoji 
dlouholetou práci a přínos k roz-
voji  sportu.  Ocenění  převzali 
v  prostorách  hotelu  Flora  v  Olo-
mouci  z  rukou  náměstka  Petra 
Vrány.
Olomoucký  kraj  věnuje  ob-

lasti  sportu  velkou  pozornost. 
Především  se  zaměřuje  na mlá-
dež.  Spolkům,  které  působí  na 
území  regionu,  pomáhá  napří-
klad  prostřednictvím  dotačních 
programů  a  podporuje  i  výcho-
vu  kvalitních  trenérů.  Pravidel-
ně organizuje také vyhlášení nej-
lepších  sportovců  Olomouckého 
kraje. 
Komise  Rady  Olomouckého 

kraje  pro mládež  a  sport  navrh-
la  ocenění  několika  kandidátů 
z  téměř  každého  okresu.  Z  Pře-
rova  získali  ocenění  fotbalista 
Vladimír  Vybíral,  Jan  Gebauer 

Ocenění Pavla Vrby in memoriam bylo navrženo za přínos k rozvoji přerovského florbalu. Slavnostně jej převzala jeho matka. „Pavel Vrba stál za vzestu-

pem přerovského florbalu. Tehdy sotva jako dvacetiletý si uvědomil, že bez mladých to nejde, a vychoval nejednu generaci hráčů," uvedl Michal Ďopan 

z výkonného výboru florbalového klubu FBC Přerov.  Foto | Olomoucký kraj

in  memoriam,  který  se  zaslou-
žil  o  rozvoj  přerovského  hokeje 
a hokejový trenér Vojtěch Burian 

in  memoriam.  Dalšími  oceně-
nými  byli  triatlonista  Jaroslav 
Hýzl, který úspěšně dokončil 97 

ironmanů  a  osobnost  přerov-
ského florbalu Pavel Vrba, který 
cenu získal in memoriam.  fli
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
1. 10. Zdětín u Prostějova – Kostelec 
(dům P. Bezruče), 9 km, vede Láhnerová, 
vlak 7:06, vedoucí z Brodku
1. 10. Čekyně – Penčice – Nelešovice – 
Kokory, 10 km, vede Lančová, autobus 
7:55 nást. č. 13, Ořechy
3. 10. Mikulov a okolí (jeskyně), 12 km, 
vede Šťávová, vlak 7:24
8. 10. Fryšták – Zboženovské rybníky-
-Zlín, 14 km, vede Bernátová, vlak 7:45
8. 10. Staré Město – Modrá – Živá voda – 
Velehrad, 9 km, vede Szabóová,  
vlak 7:46 
10. 10. Horní Lideč – Lačnovské skály 
– Lidečko, 15 km, vede Sedláková, vlak 
6:23. Účast nahlásit vedoucí! 
15. 10. Hlinsko p. H. – hrad Křídlo – Brus-
né, 9 km, vede Michňová, vlak 7:46, zpět 
autobusem
15. 10. Pustevny – Radhošť – Rožnov, 
14 km, vede Válková, vlak 6:23
17. 10. Napajedla – Halenkovice – Otro-
kovice, 17 km, vede Bernátová, vlak 7:37
22. 10. Týn – Maleník – Teplice, 12 km, 
vede Peprnová, autobus 6:30, nást. č. 26
24. 10. Hluk – Ostrožská Lhota – Blatnice, 
11 km, vede Válková, vlak 7:24 
29. 10. Valtice – Schrattenberg-Valtice, 
10 km, vede Michňová, vlak 7:53, pěšky 
do Rakouska
31. 10. Horní Lideč – Zděchov – Huslen-
ky, 18 km, vede Pospíšilová, vlak 6:23
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík,  
tel.: 776 806 161
3. 10. Nový Malín – Kamenný vrch – 
Šumperk, 18 km, vlak 7:06, vede Ligurský
7. 10. Hodonín – Mikulčice Valy – Lužice, 
12 km, vlak 7:24, vede Dittelová
10. 10. Litomyšl – Suchá – Kozlovský ko-
pec – Česká Třebová, 15 km, vlak 7:06, 
vede Dittelová
14. 10. Bludov – Bludoveček – Vlčí důl – 
Bohutín, 12 km, vlak 6:35, vede Pěček
17. 10. Písečná – Hemberk – Bílé ka-
meny – Jeseník, 17 km, vlak 6:15, vede 
Mužíková 
21. 10. Senetářov – Proklest – Křtiny, 
12 km, vlak 6:37, vede Punčochářová
24. 10. Šumperk – Prostřední skála – Far-
ský vrch – Sobotín, 12 km, vlak 6:15, vede 
Dittelová
28. 10. Jívová – Pohořany – Svatý Kope-
ček, 12 km, vlak 7:06, vede Opletal
31. 10. Zdětín – Ptenský Dvorek – Na Po-
hodlí – Ptení – Zdětín, 16 km, vlak 6:57, 
vede Dittelová 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00–16:00 
sobota a neděle 9:00–17:00 
28. 10. svátek 9:00–17:00
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy: 
do 30. 11. Čižba – umění jemné a líbe-
zné. Výstava o tom, jak a proč ptáčníci 

ptáky lapali a s čím je spojený odchyt ptá-
ků dnes. Jednotné vstupné 30 Kč.
Akce:
3. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Pro-
cházka soustavou rybníků a přilehlým 
lužním lesem, pozorování ptáků a dalších 
živočichů a rostlin, ukázka kroužková-
ní. Sraz v 8:15 před hospodou U Čápa 
v Záhlinicích. 
4. 10. Ptačí festival – rybník Nesyt 
u Mikulova. Ornitologická exkurze 
s ukázkami vodních, mokřadních a ráko-
sinových ptáků, jejich hlasy, kroužkování, 
hry pro děti, burčák. Sraz v 8:00 u váhov-
ny naproti nádraží v Sedleci u Mikulova, 
doprava vlastní.
9. a 10. 10. – pátek od 17:00 do 19:00, 
sobota od 9:00 do 12:00 hodin Swap – 
výměnný bazar podzimního a zimní-
ho oblečení. Výměna oblečení zdarma. 
Do 7. 10. příjem darů v budově ORNIS, 
pak až na místě (jen to, co byste darovali 
svým nejlepším přátelům, čisté, neobno-
šené). Co Working, Wilsonova 18 v Přero-
vě, 1. patro, vstupné 30 Kč.
16. 10. od 9:00 Mladý zahrádkář. Vě-
domostní soutěž pro děti od 4. do 9. třídy 
v budově ORNIS. Jen pro přihlášené.
16. 10. od 16:00 Fusing, spékané sklo 
– ryba. Výtvarná dílna. Vstupné 420 Kč. 
Je třeba se přihlásit na  
syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo 
telefonicky na  581 219 910, koná se při 
minimálním počtu 5 účastníků v budo-
vě ORNIS. 
20. 10. od 9:00 Den stromů. Oslava 
stromů procházkou mezi nimi s trochou 
ponaučení. Akce pro ZŠ a MŠ i veřejnost 
– několik zastavení s úkoly, hrami a kví-
zy, prohlídka zajímavých druhů stromů 
v parku Michalov. Přihlášky v ORNIS nebo 
BIOS, zdarma. 
20. 10. Prohlídka parku Michalov. 
Prohlídka parku s průvodcem v rámci 
Dne stromů. Sraz v 16:00 u restaurace 
Michalov.
Programy pro příměstské tábory  
a jiné zájmové skupiny:
Jak ptáčky lapati – o ptáčnících a od-
chytu ptáků v nové výstavě
Ptáci – o ptácích, v naší expozici
Ježkův rok – o životě ježků v průběhu 
celého roku
Stromy – o stromech v parku Michalov
Pod kloboukem – o houbách
Na návštěvě v záchranné stanici – ko-
mentovaná prohlídka ZS, zdarma
Mykologická poradna  
pondělí 8:00–16:00
Ekoporadna  
pondělí až pátek 8:00–16:00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
pondělí až pátek 8:00–16:00
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně 
v ORNIS. Informace o programech na 
www.ornis.cz nebo FB. 

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
30. 9. – 4. 10. Vodopády Jizerských 
hor. Pěší jednodenní trasy  

10-25 km. Polopenze, penzion Kořenov, 
vlastní doprava.
17. 10. Grymovská pětka, běh 5 km, 
start 11:00 Grymov, Obecní stodola.

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 táborníka. 
Historický sál. Vstupné 20/10 Kč. 
do 1. 11. První proti okupantům! Pře-
rovské povstání v roce 1945. Kaple. 
Vstupné 40/20 Kč.
do 22. 11. Hledání podobizny Ko-
menského. Chodba ve 2. patře. Vstupné 
20/10 Kč.
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní vý-
ukové obrazy. Galerie přerovského zám-
ku. Vstupné 40/20 Kč.
Akce:
20. 10. v 17 hodin přednáška Kde 
všechny ty malby jsou? k výstavě ob-
razů Zdeňka Buriana. Přednáší přední 
znalec Burianovy tvorby Rostislav Walica 
z Prahy. Korvínský dům, Horní náměstí 
31. Vstupné 10 Kč. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Do 11. 10. Jiří Hastík – Status Quo – 
1. 10. v 17:00 Literárně hudební večer 
s autorem
16. 10. Vernisáž výstavy 150 let od zalo-
žení Gymnázia Jakuba Škody, od 17:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 10. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
8:00 do 17:00
1. 10. Reflexní terapie jako zdravý život-
ní styl – přednáška Pavlíny Dočkalíkové, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 17:00 hod. 
6. 10. Bílá hora trochu jinak – přednáška 
Josefa Špidly, učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 17:00 hod.
7. 10. – 11. 11. Kurzy trénování paměti 
pod vedením Kateřiny Maděrové, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
13:30 do 15:00 nebo od 15:30 do 17:00 
hod.
13. 10. Pod svícnem tma – autorské čte-
ní a beseda s Petrem Jirákem, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
17:00 hod.
21. 10. Havaj – cestovatelská beseda 
s Petrem Nazarovem, Ministerstvo ze-
mědělství ČR v Přerově, Wurmova 2, od 
17:00 hod.
26. 10. Čaj o páté – neformální posezení 
u čaje, pobočka MěK v Předmostí, Hranic-
ká 93/14, od 17:00 hod.
26. 10. Kulturní akademie knihovny na 
téma Po krásách západních Čech s Jaro-
slavem Jarošem, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 13:00 hod.
27. 10. Případ zmizení jantarové komnaty 
– přednáška Milana Zachy Kučery, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
17:00 hod.

Akce pro děti:
2., 9., 16., 23., 30. 10. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14:00 do 16:00 hod.
2., 9., 16., 23., 30. 10. Herní klub „Háč-
ko“ (stolní a společenské hry), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14:00 do 16:00 
hod.
od 5. 10. Klub programování a robotiky – 
zájmový kroužek pro děti od 10 do 15 let, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, každé druhé pondělí od 15:30 do 
17:00 hod. (jen pro přihlášené účastníky)
5.–9. 10. Tvořivá dílna – skřítek ze šišek, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v provoz-
ní době
Akce v místních částech:
6. 10. Tvořivá dílna – výrobky z přírodnin, 
Lýsky, od 16:00 hod.
6., 8. 10. Tvořivá dílna – záložky do knih, 
Dluhonice, od 16:30 hod.
6., 8. 10. Výtvarná soutěž pro děti, Dlu-
honice, v provozní době
6., 8. 10. Tvořivá dílna – obal na roušku, 
Žeravice, od 15:30 hod. 
8. 10. Turnaj v deskových hrách – akce 
pro děti, Henčlov, od 16:00 hod.
8. 10. Tvořivá dílna – šnek ze semínek, 
Čekyně, v provozní době 

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. Po více než 
dvou stoletích chátrání se na podzim 
roku 2017 torzo renesančního paláce na 
hradě Helfštýně dočkalo zahájení static-
kých a záchranných prací. Mimořádný 
projekt „Záchrany a zpřístupnění hradní-
ho paláce na Helfštýně“ přinesl nepřeber-
né množství poznatků z oborů archeolo-
gie, dějin umění i stavební historie.
Akce:
11. 10. Moravský zemský pohár v 3D 
lukostřelbě – Střelecká soutěž. Více na 
www.helfstyn.cz. 
3. 10. Excalibur Race – Extrémní běžecký 
závod. Více www.helfstyn.cz.

MĚSTSKÝ DŮM 
7. 10. Felix Slováček a Beladona Quartet 
– slavnostní zahajovací koncert nového 
cyklu Setkání žánrů, od 19:00
8. 10. Duo Jamaha, od 18:00
10. 10. Gary Moore Tribute Band, feat. 
Jack Moore, Gary ś son – syn slavného 
Gary Moora v Česku. Jeden z nejslavněj-
ších kytaristů vystupoval třeba s Joe Bo-
namassou nebo Deep Purple, od 19:30
11. 10. Nedělní party – taneční odpoled-
ne pro seniory se skupinou Mini, od 13:30
14. 10. František Nedvěd – koncert le-
gendy české country, folku a trampské 
písně. František Nedvěd se skupinou Tie 
Break v pořadu Půlstoletí s kytarou, od 
19:30
17. 10. 150 let Gymnázia Jakuba Škody 
– slavnostní koncert, vystoupí Pěvecký 
sbor GJŠ, Jana Šelle a Leona Machálko-
vá, od 19:00
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22.–24. 10. 37. Československý jazzový 
festival
25. 10. Moravská filharmonie Olomouc – 
koncert k oslavě české státnosti,  
od 19:30

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Čtvrtek 1. 10.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení na balónech
Pondělí 5. 10.  
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45–10:45 Olga Župková
Úterý 6. 10.  
10:00 Vycházka s Janou Syryčanskou za 
poznáváním stromů v Michalově. Sraz 
v 10 hod. u restaurace Michalov. 
Čtvrtek 8. 10.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 12. 10.  
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45–10:45 Jak dobře jíst a netloustnout 
– Anna Stojanová
Čtvrtek 15. 10.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení na balónech
Pondělí 19. 10.  
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai Chi
8:45–12:45 internet pro seniory
9:45–10:45 Povídání s psychologem – 
Mgr. Petra Kolaříková
Úterý 20. 10.  
Vycházka: Poznáváme příměstské čás-
ti – Čekyně. Odjezd autobusem z nábř. 
PFB v 9:50 hod. Předpokládaný návrat 
12:30 hod. 
Čtvrtek 22. 10.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 26. 10.  
8:30–9:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45–10:45 Učíme se country tanec – 
společná aktivita s dětmi z MŠ

Čtvrtek 29. 10.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy
9:30–10:30 cvičení na balónech
Internet pro seniory – každé pondělí 
8:45–12:45 hod. a čtvrtek 8:00–11:30 hod. 
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze 7 lekcí. Začíná v pondělí 5. 10. 
2020. 1. skupina ve 13:00 hod., 2. skupi-
na ve 14:45 hod. Cena kurzu je 450 Kč, 
probíhá v Centru SONUS, Palackého 17a 
a přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
7. a 21. 10. Odborná poradna a kancelář, 
15:00–18:00
15. 10. Dušičkové vazby, dílna pro přícho-
zí zájemce, lektor A. Kubela, od 16:00

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
8. 10. – 6. 11. Ležatá nula – výstava gra-
fické dílny Uutěrky
8. 10. – 6. 11. Hlasy mrtvých jazyků

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
Pondělí – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začínají Různohrátky. 
Není potřeba se přihlašovat. Od 17:30 
do 18:30 probíhá Fit máma s hlídáním 
dětí, je nutné se přihlásit.
Úterý – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začínají Zpívánky. 
Není potřeba se přihlašovat. Od 16:15 
do 18:00 probíhá 1x měsíčně Rozhý-
bej svůj jazýček. Doporučený věk je 
2-4 roky. Není potřeba se přihlásit.
Středa – herna otevřená jen pro přihlá-
šené od 9:00 do 12:00, v 10:00 začíná 
Cvičení s miminky. Od 16:00 do 18:00 
probíhá Keramika pro děti s doprovo-
dem, je nutné se předem přihlásit.
Čtvrtek – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začíná Tvoření. Není 
potřeba se přihlašovat. Od 16:00 do 

17:00 probíhá angličtina pro děti First 
steps to English, je nutné se přihlásit.
Pátek – Bazárek nejen dětského oble-
čení proběhne v pátek 2.10. 9:00–12:00 
a 15:00–18:00 a v sobotu 9:00–12:00. 
Vstup zdarma.
12. 10. Přednáška s Evou Jaremejkovou 
na téma „Nové trendy v porodnictví 
a péče o děťátko“. Přihlášení na našem 
FB nebo e-mailu: rcslunicko@email.cz, 
od 10:00
16. 10. Přednáška s Kristýnou Dolínko-
vou na téma „Pečuj doma“. Přihlášení 
na našem FB nebo e-mailu: rcslunicko@
email.cz, od 10:00
Projekt Pečuj doma otevírá bezplat-
nou poradnu pro pečující osoby v pro-
storách RC Sluníčko v Přerově. Porad-
nu můžete navštívit vždy ve středu od 
9:00 do 12:00 hodin. Své dotazy může-
te psát také na olomoucky@pecujdo-
ma.cz nebo se obracejte telefonicky na 
704 607 833.

DUHA KLUB DLAŽKA
1.–4. 10. Velké Dláždění – 31. ročník, RS 
Meziříčko
2.–4. 10. LETEM ZPÁTKY DO POHÁDKY, 
Základna Dlažky Rajnochovice
8. 10. Radůza s kapelou, Klub Teplo, Hor-
ní nám., Přerov
9.–11. 10. Alenka v Říši záhad, Základna 
Dlažky Rajnochovice
16.–18. 10. Eldorádo her a soutěží, Chata 
Orientka, Potočná 171, Stará Ves
16. 10. Miloš Meier a Drumming syndro-
me, Klub Teplo, Horní nám., Přerov
17. 10. Scrabble – kvalifikační turnaj na 
mistrovství ČR, Klub Teplo, Horní nám., 
Přerov
17. 10. Vyhodnocení táborů, Klub Teplo, 
Horní nám., Přerov
17. 10. Yo Yo Band, Klub Teplo, Horní 
nám., Přerov
28. 10. – 1. 11. Po stopách Thora, Základ-
na Dlažky Rajnochovice
Podrobnosti na www.dlazka.cz 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

24. 10. Den turistických informačních 
center – při návštěvě informačního cen-
tra dostanete sladký dárek, turistický su-
venýr či nafukovací balónek pro děti. 
22. 10. Přednáška Braniborsko plné 
překvapení – Pavla Apostolaki předsta-
ví tuto spolkovou zemi Německa atrak-
tivním způsobem. Místo konání: Base 
Camp, od 18:30

HVĚZDÁRNA PŘEROV

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

T. J. SOKOL PŘEROV

17. 10. turnaj neregistrovaných hráčů od 
patnácti let ve stolním tenise. Registrace 
8:30–9:00, zahájení v 9:00
28. 10. turnaj neregistrovaných hráčů 
žáků ve stolním tenise. Registrace 8:30–
9:00 hodin. Zahájení turnajů v 9:00 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV

2.–4. 10. XVII. Výstava Moravy a Slezska, 
výstava hospodářských zvířat
8. 10. setkání chovatelů exotického 
ptactva
16. 10. koncert calin stein 27
22. 10. setkání chovatelů exotického 
ptactva
24. 10. bleší trhy
Kalendář s informacemi o akcích je uve-
řejněn na www.vystavisteprerov.cz

POZVÁNKA

17. 10. Strašidlácké hrátky – lampiono-
vý pochod za strašidly na Laguně. Pořa-
datel TOM Lišáci

venkovní
bazény

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

čt 1.10. – 14–16, 19–20 6–12, 13–16, 19–21 6–7:30 (1 dráha), 7:30–12, 13–14, 19–20

pá 2.10. – 14–20 6–8, 9–21 6–8, 9–15, 16–19

so 3.10. – – – –

ne 4.10. – 10–18 10–18 –

po 5.10. – – 6–14 6–14

út 6.10. – 14–20 6–21 6–13, 14–18

st 7.10. – 14–17, 19–20 6–8, 9–12, 13–17, 19–21 6–8, 9–12, 13–16

čt 8.10. – 14–16, 19–20 6–12, 13–16, 19–21 6–7:30 (1 dráha), 7:30–12, 13–14, 19–20

pá 9.10. – 14–18 6–8, 9–18, 6–8, 9–15,13–18

so 10.10. – – – –

ne 11.10. – 15–18 15–18 –

po 12.10. – – 6–14 6–14

út 13.10. – 14–20 6–21 6–13, 14–18

st 14.10. – 14–17, 19–20 6–8, 9–12, 13–17, 19–21 6–8, 9–12, 13–16

čt 15.10. – 14–16, 19–20 6–12, 13–16, 19–21 6–7:30 (1 dráha), 7:30–12, 13–14, 19–20

pá 16.10. – 14–20 6–8, 9–21 6–8, 9–15, 16–20

ostatní 
aktivity

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

so 17.10. – 10–20 10–20 –

ne 18.10. – 10–18 10–18 –

po 19.10. – – 6–14 6–14

út 20.10. – 14–20 6–21 6–13, 14–18

st 21.10. – 14–17, 19–20 6–8, 9–12, 13–17, 19–21 6–8, 9–12, 13–16

čt 22.10. – 14–16, 19–20 6–12, 13–16, 19–21 6–7:30 (1 dráha), 7:30–12, 13–14, 19–20

pá 23.10. – 14–20 6–8, 9–21 6–8, 9–15, 16–20

so 24.10. – 10–20 10–20 –

ne 25.10. – 10–18 10–18 –

po 26.10. – – 6–14 6–14

út 27.10. – 14–20 6–21 6–13, 14–18

st 28.10. – 10–20 10–20 –

čt 29.10. – 14–16, 19–20 6–12, 13–16, 19–21 6–7:30 (1 dráha), 7:30–12, 13–14, 19–20

pá 30.10. – 14–20 6–8, 9–21 6–8, 9–15, 16–20

so 31.10. – 10–20 10–20 –

Plavecký areál Přerov - přijďte si v říjnu zaplavat

více informací na www.bazenprerov.cz

Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální COVID-19 situace vyhrazeny.
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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. 10., 10:00  3Bobule BS | přístupný
1. 10., 17:00  Svět podle muchy | RP, UMĚNÍ V KINĚ, přístupný
1. 10., 20:00  Vyšinutý | od 15 let
2. 10., 17:00  Šarlatán | od 12 let
2. 10., 20:00  Bábovky | od 12 let
3. 10., 10:00  Štístko a Poupěnka: Ať žijí pohádky!
3. 10., 14:00  Pinocchio | P/Bijásek
3. 10., 17:00  Tenet | od 12 let
3. 10., 20:00  After: Přiznání | od 15 let
4. 10., 10:00  Trollové: Světové turné | Bijásek
4. 10., 14:00  Děda postrach rodiny | přístupný
4. 10., 17:00  Štěstí je krásná věc | BS, od 12 let
4. 10., 20:00  Bábovky | od 12 let
5. 10., 17:00  Bábovky | od 12 let
5. 10., 19:30  Tenet | od 12 let
6. 10., 17:00  Ženská pomsta | od 12 let
6. 10., 20:00  After: Přiznání | od 15 let
7. 10., 15:00  Havel | DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, přístupný
7. 10., 17:00  Bábovky | od 12 let
7. 10., 20:00  Provinční městečko | E /P, od 12 let
8. 10., 10:00  Šarlatán | BS, od 12 let
8. 10., 17:00  Smečka | RP, přístupný
8. 10., 20:00  Postiženi muzikou | P, přístupný
9. 10., 17:00  Léto patří rebelům | P, přístupný
9. 10., 20:00  Smečka | přístupný
10. 10., 14:00  Pinocchio | Bijásek
10. 10., 17:00  Bábovky | od 12 let
10. 10., 20:00  After: Přiznání | od 15 let
11. 10., 14:00  Léto patří rebelům | přístupný
11. 10., 17:00  3Bobule | BS, přístupný
11. 10., 20:00  Bábovky | od 12 let

12. 10., 17:00  XVIII. Mezinárodní festival outdoorových  
 filmů | přístupný
12. 10., 20:00  Smečka | přístupný
13. 10., 17:00  XVIII. Mezinárodní festival outdoorových  
 filmů | přístupný
13. 10., 20:00  After: Přiznání | od 15 let
14. 10., 17:00  XVIII. Mezinárodní festival outdoorových  
 filmů | přístupný
14. 10., 20:00  Léto 85 | P, od 15 let
15. 10., 10:00  Ženská pomsta | BS, od 12 let
15. 10., 17:00  Karel | RP, přístupný
15. 10., 20:00  Žáby bez jazyka | RP, od 15 let
16. 10., 17:00  After: Přiznání | od 15 let
16. 10., 20:00  Greenland: Poslední úkryt | P, od 12 let
17. 10., 14:00  Červený střevíček a 7 statečných | P/Bijásek
17. 10., 17:00  Greenland: Poslední úkryt | od 12 let
17. 10., 20:00  Karel | přístupný
18. 10., 14:00  Hurá do džungle | Bijásek
18. 10., 17:00  Šarlatán | BS, od 12 let
18. 10., 20:00  Karel | přístupný
19. 10., 17:00  Tenet | od 12 let
19. 10., 20:00  Ženská pomsta | od 12 let
20. 10., 17:00  Smečka | přístupný
20. 10., 20:00  Greenland: Poslední úkryt | od 12 let
21. 10., 17:00  After: Přiznání | od 15 let
21. 10., 20:00  Králové videa | od 12 let
22. 10., 10:00  Bourák | BS, od 12 let
22. 10., 17:00  Alchymická pec | RP, přístupný
22. 10., 20:00  Smrt na Nilu | RP, od 12 let
23. 10., 17:00  Nightlife: Na tahu | P, od 15 let
23. 10., 20:00  Greenland: Poslední úkryt | od 12 let

24. 10., 14:00  Léto patří rebelům | přístupný
24. 10., 17:00  After: Přiznání | od 15 let
24. 10., 20:00  Smrt na Nilu | od 12 let
25. 10., 10:00  Rodina na baterky | P/Bijásek
25. 10., 14:00  Děda postrach rodiny | Bijásek
25. 10., 17:00  Nightlife: Na tahu | od 15 let
25. 10., 20:00  Karel | přístupný
26. 10., 17:00  Smečka | přístupný
26. 10., 20:00  Greenland: Poslední úkryt | od 12 let
27. 10., 17:00  Smrt na Nilu | od 12 let
27. 10., 20:00  Bábovky | od 12 let
28. 10., 10:00  Prohlídka protiatomového krytu  
 a jeho technického zázemí,  
 VZNIK ČESKOSLOVENSKA
28. 10., 11:15  Do krytů, Přerove! VZNIK ČESKOSLOVENSKA
28. 10., 14:00  Rodina na baterky | přístupný
28. 10., 17:00  Přerovské povstání… 75 let poté,  
 VZNIK ČESKOSLOVENSKA 
28. 10., 20:00  Karel | přístupný
29. 10., 10:00  Ženská pomsta | BS, od 12 let
29. 10., 14:00  100% Vlk | P, PRÁZDNINY V KINĚ, přístupný
29. 10., 17:00  After: Přiznání | PRÁZDNINY V KINĚ, od 15 let
29. 10., 20:00  Nightlife: Na tahu | od 15 let
30. 10., 10:00  Rodina na baterky | PRÁZDNINY V KINĚ,  
 přístupný
30. 10., 14:00  Smečka | PRÁZDNINY V KINĚ, přístupný
30. 10., 17:00  Greenland: Poslední úkryt | od 12 let
30. 10., 20:00  Vyšinutý | od 15 let
31. 10., 14:00  100% Vlk | Bijásek
31. 10., 17:00  Karel | přístupný
31. 10., 20:00  Bábovky | od 12 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

Na říjnové výstavě s  názvem LEŽATÁ NULA před-
staví grafická dílna Uutěrky výběr ze svých roztisků, 
nátisků, soutisků, přetisků, obtisků, tisků… Dílnu 
Uutěrky tvoří autorské duo Martin Krkošek (1979) 
a  Pavla Krkošková Byrtusová (1981). Pavla kreslí, 
fotí, píše, maluje a plánuje. Martin ilustruje, animu-
je, tiskne, vede grafické dílny a občas sváže i něja-
kou knihu. Díky této spolupráci pak v dílně vznikají 
plakáty, pohlednice, skládačky, naučné tabule, ale 
třeba i celé autorské knihy. Vernisáž za účasti autorů proběhne ve čtvrtek 
8. října v 17 hodin s hudebním doprovodem skupiny Mancuso.

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

V měsíci říjnu můžete v galerii ESO zhlédnout 
novinky od Jiřího Kristena a  Jiřího Ořechov-
ského. Jiří Kristen je malíř-krajinář. Zachycuje 
převážně scenérie z Vysočiny. Profesionálně se 
malbě věnuje od roku 1996. Obrazy volné pří-
rody, venkovských i  městských motivů, zátiší, 
kytic pojednává strukturální malbou akrylový-
mi barvami. Stylizované zjednodušení detailů 
a střídmá barevnost umocňují náladu jeho ob-
razů. Malíř a restaurátor Jiří Ořechovský patří k realistickým autorům vychá-
zejících z perfektního zvládnutí malířské techniky. V galerii jsou momentál-
ně k vidění jeho zajímavé litografie města Přerova.

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

Obrazová a sochařská tvorba olomouckého umělce Jiřího Hastíka je v Galerii 
města Přerova k vidění do 11. října. Ve čtvrtek 1. října v 17 hodin je navíc v rám-
ci doprovodného programu výstavy naplánován Literárně hudební podvečer, 
na němž zazní výběr z autorovy poezie i prózy. Malíř, grafik, kurátor a výtvar-
ný teoretik evropského významu se tak představí také coby nadaný publicista 
a básník. 
Od poloviny října zaplní galerii expozice věnovaná 150. výročí založení přerov-
ského Gymnázia Jakuba Škody. Historie tohoto významného školského zařízení 
bude připomenuta chronologicky formou vzpomínkových panelů, dokumen-
tujících vznik a vývoj gymnázia od jeho vzniku až do současnosti. Vernisáž se 
uskuteční v pátek 16. října v 17 hodin a o hudební doprovod se postará gym-
naziální pěvecký sbor. 

GALERIE KAFE OD HOLKY, MOSTNÍ 13

Galerie Kafe od holky představí Lindu Tomišovou, 
mladou nadějnou malířku z  Přerova. Už v  jejich 
15 letech dosahuje nevídaného realismu ve svých 
obrazech tvořených jak různými technikami kres-
by, tak vrstvené malby. Tvoří originální kopie vi-
děných předmětů či volného zpracování předloh. 
Nápaditě převádí Goghovy slunečnice do nových 
barev a hraje si s tématem pouličních lamp. Přijďte 
se podívat do nově zřízené kavárenské galerie na 
Mostní 13 na vlastní oči. Výstava potrvá od 21. září 
do 23. října.


