
ZŠ a MŠ Jana Amose Komenského otvírá i letos speciální logopedickou třídu pro děti s vadami
řeči. Prvňačka Beáta Venská (na snímku) se chystá do běžné třídy. Foto: Jan Gebauer

Pořízení výbavy do školy není levná záležitost. Penál, aktovka, cvičební úbor a přezůvky
přijdou na tisíce korun. Foto: Jan Gebauer

Tradiční
Přerovské
dvorky nebudou
Nahradí je „Zažít město
jinak“
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Do bývalé
„zdravky“ se
vracejí studenti 
Agel v Přerově otvírá
novou školu
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V tomto školním roce by mělo do osmi
základních škol zřizovaných městem
nastoupit 3695 dětí. Je to přesně
o padesát školáků méně než v tom
uplynulém.
Poprvé do školní lavice usedne i sedmiletá
Beáta Venská, která bude od září navště-
vovat Základní školu Jana Amose Komen-
ského v Předmostí. „Už se nemůžu dočkat,
až se naučím počítat. Matika mě asi bude
bavit nejvíc. Ve školce jsme se učili jen
básničky, písničky a kreslit. Ale na zpívání
se těším taky. S maminkou jsme koupily
krásnou růžovou aktovku s jelínkem,“
vypráví natěšeně Beátka.
Pořízení výbavy do školy není v dnešní
době vůbec levná záležitost, což ví každý
rodič. „Už jsme utratili asi čtyři a půl tisíce
korun. Pořídili jsme aktovku, desky na pís-
menka, pouzdro, přezůvky a cvičební úbor.
Peníze jsme dali i škole, která za ně nakou-
pí další pomůcky,“ vypočítává Marcela
Venská. 

Horší připravenost? 
Při zápisu do prvních tříd požádali rodiče
o udělení odkladu pro 98 dětí. „Tento
údaj není nijak odlišný od předchozích
let. V souvislosti s covidem ale lze oče-

kávat horší připravenost některých dětí
na vstup do prvních tříd, a to zejména
kvůli absenci pravidelné přípravy dětí
v povinném posledním ročníku mateř-
ských škol,“ podotkl Petr Hrbek z oddě-
lení školství a mládeže přerovského
magistrátu. Pro vyrovnání větších rozdílů
ve školní zralosti dětí bude při ZŠ Boženy
Němcové opět otevřena přípravná třída
a při Základní škole Jana Amose Komen-
ského v Předmostí zase speciální logo-
pedická třída pro děti s vadami řeči.
Do osmi základních škol, které zřizu-
je město Přerov, by mělo nastoupit
3695 žáků. „Celkový počet tak bude nižší
než v předchozím roce, kdy přerovské
základní školy navštěvovalo 3745 dětí.
Z 9. ročníků vyšlo 411 žáků, do prvních
tříd naopak nastoupí 361 školáků. Část
dětí navíc odešla na víceletá gymnázia,“
vysvětlil pokles náměstek primátora Petr
Kouba. 

S úsměvem do školy
První školní den nejen prvňáčkům zpří-
jemní i oblíbená akce S úsměvem do
školy, kterou organizuje město Přerov.
„Probíhat bude 1. září od 15 do 18 hodin
v areálu loděnice. Děti se mohou těšit

Škola volá! Do prvních tříd se chystá 361 dětí

Přerovské listy
jsou k dispozici
už od 22. srpna

na www.prerov.eu
a v Mobilním Rozhlase

Na co se nejvíc těšíš do první třídy?

■ Ondřej Štěpánek
Až tam začnu chodit,

teprve uvidím, jestli
jsem se měl na co
těšit. Ale rád uvi-
dím všechny své

kamarády. A taky je
bezva, že nebudu muset ve škole spát
po obědě jako ve školce.  

■ Gabriela Ticháčková
Já se nejvíc těším na

paní učitelku. Ma-
minka s tatínkem
mi koupili krásnou
novou aktovku s di-

nosaury, tak doufám,
že mi ji všichni kluci budou závidět.

■ Tereza Kořínková
Moc se těším na to, až

se ve škole naučím
pořádně psát, počí-
tat a hlavně číst,
abych mohla každý

večer číst pohádky
mému mladšímu bráškovi Jonáškovi
místo maminky. 

■ Eva Večerková
Těším se strašně moc

úplně na všechno,
ale nejvíc, že se
naučím ve škole
plavat a taky dobře

mluvit anglicky. 
Foto a text: red
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na klauny z Balónkova či projížďky po
řece Bečvě, skákací hrad i vystoupení
skupiny Harmony. Program připravila
i Městská policie Přerov – nebudou chy-
bět ukázky práce psovodů a stánek pre-

vence kriminality. Dobrovolní hasiči před-
vedou slaňování z mostu a představí
svou techniku,“ vyjmenoval ředitel Kul-
turních a informačních služeb města Pře-
rova Jaroslav Macíček. (red) 
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Blesk vyřadil vodní atrakce

Přerovský bazén zasáhl v polovině čer-
vence blesk. Dokonce ještě několik týdnů
poté pracovníci bazénu zjišťovali další ško-
dy, které přírodní živel napáchal. Některé
atrakce vyřadil na dlouhou dobu z provo-
zu. Blesk, který uhodil do hlavní budovy,
způsobil například nefunkčnost poklad-
ního systému na letní pokladně v ulici Bra-
bansko, nefungoval televizní signál, nešlo
elektronické zabezpečení zařízení objektu,
mimo provoz byla vizualizace i řízení tech-
nologie všech bazénů. „V celém areálu
nešel ani audiosystém, který je řízený
z plavčíkárny, nefunkční byl monitor
s kamerovým systémem, který máme na
pokladně,“ připomněl následky úderu
bleskem jednatel společnosti Sportoviště
Přerov Jaroslav Hýzl. Některé problémy
se podařilo vyřešit rychle – opravou prošel
například spálený řídicí modul měřicího
a regulačního systému či spálené pohy-
bové čidlo, nahrazeny už jsou zničené te-
levizní kabely a rozvody nebo zesilovač,
který má místo v buňce pro plavčíky. Až
do konce letní sezony zůstaly mimo provoz
některé venkovní atrakce, jako třeba divo-
ká řeka, hřib nebo trysky na záda – prob-
lém byl s nedostatkovými náhradními díly,
které by měly být k dispozici až na podzim.
Škody řeší pojišťovna.

19 milionů do dotací
Přerovští radní schválili vyhlášení dotač-
ních programů na příští rok. Dohromady
má jít do dotací podporujících kulturu,
sport, volný čas, sociální a zdravotní oblast
19 milionů 191 tisíc korun. O programech
budou v pondělí 6. září ještě hlasovat
zastupitelé. Dotace jsou rozděleny na dva
programy. „Program A je určen na pod-
poru činností a akcí, které jsou předem
naplánované, takže pořadatelé je už v tuto
chvíli chystají. Pokud zastupitelstvo návrh
odhlasuje, budou žádosti přijímány od
8. do 22. října,“ řekl primátor Petr Měřín-
ský. Program B má podpořit spolky nebo
jednotlivce, kteří do podzimu nebudou
vědět třeba o nominaci do sportovních či
kulturních soutěží. „Může se jednat napří-
klad o žádost na částečnou úhradu nákla-
dů spojených s postupem sportovních
klubů, divadelních souborů či pěveckých
sborů. Nebo pokud nějaký spolek získá
akreditaci na pořadatelství akce až po ter-
mínu uzavření žádostí v programu A,“
vysvětlil primátorův náměstek Petr Kouba.
V těchto případech mohou zájemci žádat
později a průběžně – konkrétně od 1. led-
na do 15. září příštího roku. Pod písmenem
A jsou čtyři programy – do oblasti kultury
má jít 1 milion 798 tisíc korun, do sportu

se počítá s částkou 12 milionů 500 tisíc
korun, volnočasové aktivity by mohly být
podpořeny sumou 384 tisíc 600 korun.
Pro oblast sociální a zdravotní je vyčleněna
částka 4 miliony 91 tisíc 600 korun. Pod
označením B je jeden program, který
zahrnuje všechny oblasti – kulturu, sport,
volný čas, sociální a zdravotní oblast.
V roce 2022 by se mohlo v „béčku“ rozdat
416 tisíc 800 korun.

Opravují se chodníky

Chodníky hned ve třech přerovských ulicích
se dočkaly rekonstrukce. Už v prvním
srpnovém týdnu začala třetí etapa opravy
v ulici Bří Hovůrkových. Pracovníci Tech-
nických služeb města Přerova vyměňují
stávající betonovou dlažbu a obrubníky,
dělají terénní úpravy a obnovují vodorovné
dopravní značení.  Za opravu 1 210 metrů
čtverečních dá město 2 miliony 127 tisíc
korun. Chodník se v srpnu začal rekon-
struovat i v blízkosti Ztracené ulice. Oprava
306 metrů čtverečních přijde na 1 milion
353 tisíc korun, zahrnuje i sanaci podlaží
a potrvá dva měsíce. Nový chodník bude
ze zámkové dlažby, podél chodníku za
obrubníkem má být  provedena vsakovací
úprava. Jako poslední začala oprava chod-
níku v Sokolské ulici. Práce potrvají do
19. září, budou se týkat výměny stávajících
obrubníků a plošné betonové dlažby
a oprava 573 metrů čtverečních přijde na
898 tisíc. 

S archeology do terénu
V průběhu celých prázdnin měli milovníci
archeologie a historie možnost absolvovat
prohlídky vedené archeologem Muzea
Komenského v Přerově Zdeňkem Schen-
kem. Akce byla součástí celorepublikové-
ho Archeologického léta. „Společně jsme
se seznámili se všemi zajímavostmi, které
se vztahují ke dvěma významným archeo-
logickým lokalitám v našem regionu –
Předmostí a hradu Helfštýn. Ti, kteří pro-
hlídky nestihli, nemusí litovat – ještě je
šance. V sobotu 4. září se uskuteční posled-
ní letošní komentovaná prohlídka legen-
dární paleolitické lokality Předmostí
s Památníkem lovců mamutů,“ pozval
zájemce o archeologii Zdeněk Schenk.
K vidění budou například unikátní kosti
zvířat poslední doby ledové. Termín je nut-
né si zarezervovat na internetové stránce
www.archeologickeleto.cz.

Kotlíkové dotace
Olomoucký kraj vyhlásil další kolo kotlí-
kových dotací. Peněz pro žadatele je ale
méně než v předchozích letech. „V rámci
nové výzvy mohou žádost podat pouze

ti žadatelé, kteří nejpozději ke dni elekt-
ronického zaevidování žádosti budou mít
výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění
již zrealizovanou. Pro tuto podmínku jsme
se rozhodli z důvodu poměrně malého
objemu finančních prostředků, jedná se
o částku zhruba devatenáct milionů
korun, což nám umožní podpořit přibliž-
ně 150 nových žadatelů o dotaci,“ uvedla
radní Olomouckého kraje Zdeňka Dvořá-
ková Kocourková. Podání žádosti bude
probíhat od 30. srpna od 10 hodin pro-
střednictvím elektronické evidence na
portálu, který žadatelé najdou na strán-
kách www.olkraj.cz.

Nejstarší Přerovanka

Nejstarší přerovská občanka Filomena
Kolomazníková oslavila neuvěřitelné sté
páté narozeniny. Narodila se 4. srpna roku
1916 v Rokytnici u Přerova, kde strávila
dětství a mládí. Po svatbě se s manželem
přestěhovali do Vinar, kde společně vycho-
vali čtyři děti. Za prací dojížděla do pře-
rovské Meopty. Celý život ráda četla, její
největší vášní byla turistika. Dnes už se
sice této zálibě nevěnuje, stále se však
těší dobrému duševnímu zdraví.  Gratulaci
a přání dobrého zdraví i v dalších letech
poslali do Domova Alfreda Skeneho
v Pavlovicích, kde nyní žije, také předsta-
vitelé města Přerova.  

Nové mlžné brány

Vzhledově hezčí a technicky kvalitnější
mlžné brány bude mít od příštího roku pře-
rovské Masarykovo náměstí. Kromě nich
získají místo v centru i nové květináče,
které svým vzhledem budou k chladicím
branám lépe zapadat. Radní města už
nákup odsouhlasili, nový městský mobiliář
přijde na 274 tisíc korun. Stávající mobilní
mlžné brány ochlazují náměstí v horkých
letních dnech od léta roku 2019. Stály
45 tisíc korun – a třebaže je občané využí-
vali, jejich podobu kritizovali. Někteří si
z nich navíc odnášeli i součástky, takže
letos brány rozprašovaly vodu spíše do
okolí. Úředníci z odboru majetku se proto
rozhodli, že pro příští sezonu pořídí nový,
designově vyladěnější mobiliář. „Udělali
jsme průzkum trhu a vyhodnotili, že nej-
vhodnější bude kombinace kovu a dřeva.
Počítáme s nákupem dvou atypických

mlžných bran, tří květináčů pro jejich usa-
zení – a čtyř samostatných květináčů pro
mobilní zeleň,“ uvedl radní Michal Zácha.
Objednaný mobiliář by měl dorazit do
12. listopadu, pak bude uskladněn a před
létem roku 2022 se stane součástí centra
Přerova. 

Překvapivé nálezy

Více než čtyři roky prozkoumávali pracov-
níci Archeologického centra Olomouc loka-
lity, kudy povede plánovaná trasa D1
u Přerova, tedy v Dluhonicích, Předmostí,
ale i v Horní Moštěnici a Bochoři. Výsledek
jejich práce je ohromující, odvezli si více
než jedenáct set beden artefaktů a antro-
pologických nálezů. „V sídlištních jamách
ze starší amladší doby bronzové jsme obje-
vili mnoho pohřbů, což je jev pro toto obdo-
bí pravěku poměrně běžný. Některé z nich
však byly velmi neobvyklé. Kupříkladu výplň
jedné nepříliš velké zásobní jámy byla téměř
celá zaplněna kostrami,“ uvedl Jaroslav
Peška, ředitel Archeologického centra Olo-
mouc. Dohromady archeologové prozkou-
mali 4779 sídlištních objektů, 37 vyšších
struktur a 156 žárových i kostrových
pohřbů. Kromě pohřebišť a relativně běž-
ných nálezů se našly také šperky, mince,
pozůstatky pecí či zaniklých komunikací.
„Také byl nalezen keramický zlomek trůnu,
na kterém je dochována část božstva, kon-
krétně jeho levá noha,“ dodal Jakub Vrána,
vedoucí archeologického průzkumu. Aby
výkopové práce neomezily plánovanou
výstavbu D1, probíhaly s časovým před-
stihem. Archeology teď čeká náročná kata-
logizace, konzervace, fotodokumentace
a další odborná činnost.

Jubilejní svatby na matrice
Pandemie koronaviru na dlouhou dobu
znemožnila komisi pro občanské záležitosti
pořádání obřadů jubilejních svateb. Proti-
pandemická opatření se uvolnila až na kon-
ci května – a od té doby se v obřadní síni
na matrice konaly dvě diamantové svatby.
A další mohou následovat. Manželé, kteří
v letošním roce oslaví zlatou (50 let), sma-
ragdovou (55 let), diamantovou (60 let),
kamennou (65 let) nebo dokonce platino-
vou (70 let) svatbu, si mohou domluvit ter-
mín svého obřadu u Lenky Tomečkové
zkanceláře primátora (e-mail: lenka.tomec-
kova@prerov.eu). Obřady pro ně budou
pořádány bezplatně, je však nutné, aby sva-
tebčané dodržovali stejná pravidla jako při
jiných hromadných akcích. V současné době
se musí na místě prokázat dokladem
oabsolvovaném očkování nebo potvrzením
o negativním testu na onemocnění co-
vid-19. Samozřejmostí je také respirátor.
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Psy trápí plevel 

Na přerovský magistrát se letos obrátilo
několik majitelů psů, kteří se poranili oobil-
ky ječmene myšího. Tento plevel se vysky-
tuje nejvíce kolem chodníků a komunikací
na výsušných místech s vyšším výskytem
dusíku, kde často močí psi. Dozrává od
května do října i třikrát během vegetace.
Velmi rychle se rozmnožuje a vytlačuje
travnatý porost. „Ječmen myší patří do
čeledi lipnicovitých společně s ostatními
trávami, nelze ho proto zničit postřikem
na dvouděložné rostliny. Nepomůže ho
zlikvidovat ani totálním herbicidem, pro-
tože v půdě je stále velká zásoba semen,
ze kterých znovu vyroste,“ vysvětlila Sva-
tava Doupalová z odboru správy majetku
a komunálních služeb přerovského magi-
strátu. Jediné řešení, jak účinně omezit
vysemeňování obilek, je časté sečení poros-
tu se sběrem. Město proto jedná se správ-
cem zeleně o navýšení počtu sečí v pásech
kolem chodníků.

Středisko správy aúdržby dálnic
Novostavba Střediska správy a údržby dál-
nic (SSÚD) v Přerově patří k nejmoderněj-
ším zařízením svého druhu v České
republice. „Za branami se nachází napří-
klad administrativní sídlo, garáže, zámeč-
nická dílna, úschovna značek, čerpací
stanice, odpadové hospodářství a také
sklad pro 2,5 tisíce tun soli včetně exter-
ních nádrží roztoků zimní údržby,“ vyjme-
noval tiskový mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic Jan Rýdl. Rozlehlé stanoviště je

kompletně vybaveno novými vozidly urče-
nými k údržbě dálnice D1 v úseku Pře-
rov–Lipník nad Bečvou a při zimní údržbě
auta vyjedou i na část dálnice D35 od Lip-
níku po Velký Újezd. Po propojení dálnice
D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dojde
k rozšíření svěřeného území z Přerova do
východní části Kroměříže.

Oprava silnice na „Žerotíňáku“
Letos je v plánu rekonstrukce druhé části
vozovky na Žerotínově náměstí. Ta první
polovina byla za 1 milion 200 tisíc korun
opravena v závěru loňského roku. Radní
města schválili zadávací podmínky k veřej-
né zakázce, a pokud se podaří najít zho-
tovitele, mohl by v ideálním případě převzít
stavbu ještě letos na podzim. „Tentokrát
projde opravou 2 825 metrů čtverečních
silnice, která dostane nový asfaltový
povrch. V nezbytně nutných případech
budou upraveny také propadlé vodicí řád-
ky z žulové dlažby. Součástí stavby bude
i obnova stávajícího vodorovného doprav-
ního značení,“ uvedla náměstkyně pře-
rovského primátora Hana Mazochová.
Rekonstrukce přijde zhruba na 1 milion
780 tisíc korun a nepřinese řidičům větší
komplikace. 

Oprava zálivů 
Zálivy dvou autobusových zastávek
v Bayerově ulici dostaly v polovině léta
nový asfaltový povrch. Ten původní byl
už propadlý a zvlněný. „Odfrézování stá-
vajícího povrchu, oprava silniční přídlažby,
položení nového asfaltu, to vše se zvládlo
během jediného týdne.  Za opravu město
zaplatilo čtvrt milionu korun,“ informoval
radní Michal Zácha. V Přerově a místních
částech se nachází 73 autobusových
zastávek, které se postupně upravují
a vylepšují. Například stanice pro cestující
v ulici 9. května byla až do letošního jara
tvořena pouze vybetonovaným pláckem

V naší rubrice „Víc hlav víc
ví“ se zaměřujeme na otáz-
ky či tvrzení, které se obje-
vují v přerovských FB sku-

pinách. Zároveň vyzýváme čtenáře –
narazíte-li na zprávu, o jejíž pravdivosti
máte pochybnosti, pošlete nám ji, nej-
lépe jako printscreen. Tentokrát se zamě-

říme na reakce, které vyvolala plastika
s názvem Lines Jana Dostála – mladého
sochaře, který je mimo jiné spoluautorem
současné expozice českého pavilonu na
světové výstavě EXPO v Dubaji. Jeho
plastika byla nejprve umístěna na Masa-
rykově náměstí, následně přestěhována
pod hradby. 
Eva U. (Skupina Přerováci): Na tohle
má město peněz dost?

Jan B. (Přerov – kultura a život
v něm).: …Má to rasový podtext?
…protože té bílé je tam víc… a ješ-
tě jsem se chtěl zeptat, kolik ten
umělec zaplatil městu za zábor
veřejného prostranství?

Reaguje Lada Galová, kurátorka výstavy:
„Teprve osmadvacetiletý absolvent ate-
liéru figurálního sochařství na brněnské
fakultě výtvarných umění Jan Dostál

okouzlil arabský svět. Skulptury z jeho
umělecké dílny jdou na dračku. Zdobí
parky šlechtických sídel v Evropě, českých
hradů, vystaveny jsou ve vybraných gale-
riích, v Olomouci je k vidění jeho dva-
náctimetrová Stvůra i ocelová socha
Vetřelce. Hlavně to je ale skromný kluk,
který neodmítl nabídku bezplatně zapůj-
čit svá díla a prezentovat je doma, na
rodné Hané. Sochy dovezl vlastními auty,
použil svůj jeřáb, pomáhali mu lidé z díl-
ny, které si sám platí. Není to standardní,
většinu exponátů si na výstavy převážíme
sami. Jeho plastika s výstižným názvem
Lines, odkazující k nekonečnému množ-
ství výkladů současného propojení světa,
kultur, filozofie myšlení, fantazií jedince,
rozpoutala veřejnou diskusi o umění a já
ji vítám. Přesně to má totiž umění vzbu-
zovat. A taky chápu, že abstrakce nemusí
vyhovovat každému. Někdo místo výzvy
k vlastnímu zamyšlení nad posláním

uměleckého díla preferuje konkrétní tva-
ry, ryzí realismus, čitelnost a přímočarost.
Má na to právo. Pro takové napříště do
veřejného prostoru instalujeme sádrové
trpaslíky. S červenou čepičkou a bambulí.
Bude to dostatečně čitelné, hmatatel-
né…Čiňme radost všem! Dezinformace
o tom, že by město plastiku koupilo nebo
cokoli zaplatilo za její pronájem, zcela
negujeme. Kulturní a informační služby
města Přerova pouze zaplatily za zábor
veřejného prostranství na celé léto magi-
strátu v řádu stokorun. Náklady na výro-
bu, materiál, transport i instalaci šly
výhradně za autorem. Nikdo ve městě
ani v KISu se na akci „nenapakoval“,
jak tvrdí anonymní hrdinové z faceboo-
ku. Výstavy na Masarykově náměstí a ve
veřejném prostoru naopak organizuji
pod hlavičkou KISu a města zcela nad
rámec své pracovní náplně v Galerii měs-
ta Přerova. Bezplatně a ráda.“ (red)

Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví

Plastika s názvem Lines Jana Dostála vyvo-
lala mezi Přerovany rozporuplné reakce.

(red)  

Výstavba okružní křižovatky u Lidlu pokračuje podle harmono-
gramu prací. Probíhá usazování chodníkových a silničních obrub
z betonu a kamene, dováží se sypanina do násypů a následně
se zhutňuje, provádí se dlážděné kryty z velkých kostek. Termín
uvedení do provozu je stanoven na polovinu září.
První etapa stavby průtahu městem pokračuje také podle har-
monogramu – 826 metrů dlouhý úsek čtyřproudové komunikace
začne na křižovatce ulic Velké Novosady – Komenského – Koje-
tínská, protne areál někdejší firmy Juta, povede podél autobu-
sového nádraží a na konci se napojí na stávající Tovární ulici.
Dlouhodobě pokračují přeložky inženýrských sítí, v rámci kterých
probíhají výkopy, podsypy či násypy přeložek, ukládání přeložek
nových a drenáže. Staveniště se bude rozšiřovat směrem k hyper-
marketu Albert. Stavební dělníci se přesunou na protější stranu,
kde nyní práce neprobíhaly. Ulice Nádražní a Denisova se zprů-
jezdní, naopak bude omezený vjezd do ulice Tovární směrem
na komunikaci I/55 v blízkosti garáží. (red)

Jak probíhají dvě největší dopravní
stavby, které se staví v Přerově?
Otázka PRO radního Tomáše Navrátila

Uvolněný radní
města Přerova To-
máš Navrátil má na
starost dopravu
a koordinaci do-
pravních staveb na
území města. 
Foto: Město Přerov

s označníkem – nově tam před pár týdny
vzniklo nástupiště se zastávkovým pří-
střeškem za 618 tisíc. Drobnou opravou
povrchu za 24 tisíc prošla i zastávka na
třídě Gen. Janouška. V rámci údržby se
letos připravují i menší opravy zastávek
v místních částech Penčice a Žeravice.

Pozor na poplatky 
Z důvodu pandemie COVID-19 a zmírnění
dopadů této mimořádné situace pro
všechny poplatníky, kteří jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost u místních
poplatků (poplatek za komunální odpad,

poplatek ze psů, poplatek z pobytu,
poplatek za užívání veřejného prostran-
ství), mohou být výše uvedené poplatky
uhrazeny až do 30. září 2021.  Termín
splatnosti jednotlivých poplatků se nemě-
ní, ale poplatky zaplacené po termínu
jejich splatnosti nebudou sankcionovány.
U poplatků uhrazených do 30. září 2021
tedy nedojde k navýšení dle ustanovení
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
a příslušné obecně závazné vyhlášky.
Vzhledem k pandemické situaci žádáme
občany, aby dali přednost uhrazení ban-
kovním převodem. (red)

Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. září ve 14 hodin ve velkém sále
v Městském domě na náměstíT.G. Masaryka. Přímý přenos z jednání mohou zájemci
sledovat na webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov.

Zastupitelé se sejdou 6. září
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V opravené budově na náměstí Přerovského povstání začne od nového školního roku fungovat Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdra-
votnická.  Obor diplomovaná všeobecná sestra tu bude prezenční nebo kombinovanou formou studovat čtyřicítka studentů. Probíhat zde mají také
kurzy pro sanitáře a ošetřovatele. 

„Zdravka“ prošla rekonstrukcí, od září přivítá studenty

Ve 45 let staré pětipodlažní budově původně
sídlil Dům politické výchovy, přes čtvrt století
tu pak bylo odloučené pracoviště Střední
zdravotnické školy Hranice. Ta se nakonec
kvůli úsporám a ne příliš dobrému technic-
kému stavu budovy přestěhovala v roce 2018
zpět do Hranic. Obyvatelé Přerova se ale
s odchodem školy smiřovali těžko. Navíc pře-
rovská nemocnice se už dlouhodobě potýká
s nedostatkem zdravotníků. Společnost Agel,
pod kterou spadá i nemocnice, se proto
dohodla s Olomouckým krajem, městem Pře-
rovem aArcibiskupstvím olomouckým, že tu
zřídí vyšší odbornou školu pro zdravotnický
personál. „Skupina Agel má právě v Olo-
mouckém kraji největší koncentraci zdravot-
nických zařízení, nemocnic a poliklinik,
nabízelo se proto, aby právě v Přerově vzniklo
vzdělávací centrum. Město nám nabídlo uvol-
něnou budovu bývalé zdravotnické školy,“
řekl ředitel vyšší odborné školy Vladimír Janus.

Nutné opravy
Budova musela ale projít důkladnou rekon-
strukcí. „Bylo nutné odstranit obvodový

plášť, který byl tvořený boletickými panely
s obsahem azbestu. Škola dostala novou
fasádu, bylo třeba vyměnit okna, zateplit
střechu, v interiéru byly položeny nové
podlahy, zrekonstruováno sociální zařízení,
zřízený byl i bezbariérový vstup do budovy.
Opravy přišly na více než 24 milionů korun,“
vyčíslila náměstkyně primátora Hana Mazo-
chová. Za pronájem prostor zaplatí spo-
lečnost Agel přerovské radnici jen necelých
180 tisíc korun za rok. Vedení města se
totiž shodlo na tom, že je potřeba školu
podpořit audržet, protože vzdělávání zdra-
votnického personálu je ve veřejném zájmu.
„Cílem nebyl ekonomický zisk ani posky-
tování služeb za úplatu, ale vzdělávání stu-
dentů, kteří následně budou pracovat ve
zdravotnictví. Z těchto důvodů jsme nena-
vrhovali tržní nájemné,“ připomněl primátor
Petr Měřínský. 
VPřerově se od září otevře jedna třída vden-
ní a jedna v kombinované formě studia.
„Jednoznačně největší zájem byl o kombi-
novanou formu studia při zaměstnání. Hlásili
se na ni zejména zaměstnanci přerovské
nemocnice, kteří měli zájem o doplnění
vzdělání. Oprezenční formu studia naopak
stáli jak maturanti ze zdravotnické školy,
tak i absolventi gymnázií, obchodních aka-
demií nebo hotelových škol,“ vysvětlil Vla-
dimír Janus. Absolventi školy získají titul
diplomovaná všeobecná sestra a najdou
uplatnění nejen v nemocnicích, ale třeba
i v lázeňských zařízeních či v domácí zdra-
votní péči. „Nabízíme stabilní zázemí ve
vztahu ke zřizovateli, škola je moderně vyba-
vená, naši studenti budou mít zajištěnou

praxi v našich zdravotnických zařízeních.
Poskytujeme rovněž zaměstnanecká sti-
pendia. Školné činí čtyři tisíce za rok,“ vyjme-
noval Janus. 
Škola organizuje také kurzy na sanitáře
a ošetřovatele, ty budou probíhat podle
zájmu pětkrát až šestkrát ročně. „Přero-
vanům se tak rozšířila nabídka vzdělávání
ve městě. Vzhledem k celorepublikovému
nedostatku odborného zdravotnického
personálu se absolventi školy o uplatnění
skutečně bát nemusejí", zkonstatoval
náměstek primátora Petr Kouba. Zájem

o studium potvrdila i studentka Adéla
Grmelová. „Jsem moc ráda, že se v Přerově
tenhle obor otvírá. Jako diplomovaná zdra-
votní sestra budu mít totiž výrazně lepší
finanční podmínky i větší šanci na uplat-
nění. V současné době dojíždím do Hranic
na Střední zdravotnickou školu. Bude
super, když budu moci pokračovat ve stu-
diu v rodném městě,“ podotkla Adéla
Grmelová.
Nejen ona si bude moci školu prohlédnout
při dnech otevřených dveří, které by měly
proběhnout na přelomu roku. (red)

■ Neděle 12. září od půlnoci do 13 hodin
(Setkání chovatelů)

■ 15. září od 20 hodin do 19. září do 20
hodin (Celostátní výstava hospodář-
ských zvířat, okrasného ptactva aOkres-
ní dožínky)

■ Sobota 25. září od 6 do 11 hodin (Bleší
trhy)

■ Neděle 26. září od půlnoci do 13  hodin
(Setkání chovatelů) 

Uzavření objízdné trasy přes Výstaviště
Rekonstrukce mostu na Osmeku znemožnila průjezd na Velkou Dlážku i do
ulice Za Mlýnem. Řidiči vozidel do 3 a půl tuny mohou využívat objízdnou
trasu přes Výstaviště. V následujících termínech bude z důvodu konání akcí
areál uzavřen a řidiči budou muset volit jiné objízdné trasy. Výstaviště nebude
průjezdné v těchto dnech a časech:

Město uzavřelo smlouvu s majiteli Výstaviště – firmám Emos a Norsol, za možnost
využít areál pro objízdnou trasu měsíčně platí 75 tisíc korun. Foto: Město Přerov

■ 29. září od 20 hodin do 3. října do
20 hodin (XVIII. Výstava Moravy a Slez-
ska, výstava hospodářských zvířat)

■ Neděle 10. října od půlnoci do 13  hodin
(Setkání chovatelů)

■ Sobota 23. října od 6 do 11 hodin (Bleší
trhy)

■ Neděle 24. října od půlnoci do 13
hodin (Setkání chovatelů)

(red)

Byty na adrese Čechova 43 budou, ale později
Dům stojící na adrese Čechova 43, kterému nikdo z obyvatel Přerova neřek-
ne jinak než „Armádní dům“, zeje už skoro dvacet let prázdnotou. Loni
v květnu ho za více než 12 a půl milionu korun koupila od města společnost
Byty Čechova. Noví majitelé plánovali, že se opravovat začne na jaře 2021
a v létě roku 2023 tu už budou byty i obchody. Kvůli koronaviru se ale
rekonstrukce posune zhruba o jeden rok. 

„V současné době dokončujeme práce na
projektové dokumentaci pro vyřízení sta-
vebního povolení, v průběhu září ji chceme
podat na stavební úřad. Pokud vše půjde
dobře, na jaře následujícího roku začneme
s přestavbou,“ popsal situaci jednatel
společnosti Byty Čechova Pavel Kostřica. 
To ale nejsou jediné problémy, které koro-
navirus firmě způsobil. Během pár měsíců
značně zdražily nejen stavební práce, ale
i samotný materiál. „Je to nepříjemná
situace pro všechny. Počítáme s tím, že se
náklady na rekonstrukci budou pohybovat
kolem sedmdesáti milionů korun, ale pře-
sněji nám to řekne až rozpočet stavby. To
vše budeme muset bohužel promítnout
i do cen bytů pro klienty,“ podotkl Pavel
Kostřica.
Místo kanceláří zde vznikne 41 nových
bytů a 8 nebytových komerčních prostor
o rozloze od 37 do 75 metrů čtverečních.
„Nejvíce by měly být zastoupeny byty 2+kk
o výměře zhruba 55 metrů čtverečních.
Dále zde budou i byty o velikosti 1+kk
a několik bytů 3+kk. Polovina z nich bude
na prodej, zbývající část chceme prozatím
pronajímat a postupně uvolňovat k prodeji.
Myslíme si totiž, že by trh s byty v Přerově
nezvládl absorbovat během krátké doby
padesátku nových bytů,“ osvětlil záměry
firmy Kostřica. Rekonstrukce budovy by
měla být hotová za 18 až 24 měsíců od
zahájení stavby, první nájemníci se tak do
nových bytů nastěhují nejdřív v roce 2024. 

Historie budovy
„Armádní dům“ byl postavený v roce 1955
coby administrativní budova národního
podniku Moravostav. Od první poloviny
sedmdesátých let sloužil jako sídlo 1. letec-
kého školního pluku. Po sametové revoluci
pak „spadl do klína“ ministerstvu spra-

vedlnosti a mělo zde sídlit Krajské státní
zastupitelství. Zástupci města se o nemo-
vitost začali zajímat po roce 2000. V roce
2009 nakonec Přerov dostal nabídku od
státu, která se na první pohled zdála jako
velmi výhodná. Dům dostane město zdarma
za podmínky, že ho do konce roku 2019
opraví a bude využívat pro státní správu.
Zástupci města na návrh kývli, ale břemeno
bylo těžší, než se zdálo. „Původně se počí-
talo s tím, že by tu mohli sídlit úředníci,
uvažovalo se také o přemístění knihovny.
Jenže všechny plány postupně padaly,
zatímco částky za plánovanou rekonstrukci
se každý rok navyšovaly,“ připomněl vedou-
cí odboru majetku Miloslav Dohnal. Protože
město svůj závazek nedokázalo splnit,
muselo zaplatit státu smluvní pokutu ve
výši 7 milionů 850 tisíc korun. „Objekt jsme
se pokoušeli nabízet k prodeji, ale najít
investora pro zchátralou budovu nebylo
jednoduché. Bylo totiž jasné, že kromě kupní
ceny bude muset nový majitel investovat
mnohamilionové částky do oprav. V roce
2018 o koupi projevila zájem společnost,
která tu má v plánu postavit byty aobchody.
Jejich plán se nám líbil,“ uzavřel náměstek
primátora Michal Zácha. (red)

Za rekonstrukci budovy zaplatilo město Přerov
přes 24 milionů korun. Od září zde Agel otevře
vyšší odbornou školu. Foto: Jan Gebauer

Armádní dům se nachází naproti obchod-
mu centru Galerie Přerov – tedy v místě,
které je dnes už prakticky centrem Přero-
va. Foto: av
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Přerovská rozvojová vznikla už
v roce 2008, jak moc se změnila
s uplynulými lety její náplň? 
Zaměření naší společnosti je zcela jiné,
než pro jaké byla původně založena.
Hlavní činností měla být podpora vzniku
Veřejného logistického centra a Termi-
nálu kombinované dopravy v Přerově
s využitím evropských a národních dota-
cí. V té době se však zřejmě projevil vliv
ekonomické recese a nejednoznačná,
převážně pesimistická stanoviska inves-
tora k zahájení výstavby dálnice D1
kolem Přerova. Činnost společnosti tak
byla prakticky utlumena. V této situaci
rozhodlo zastupitelstvo města v dubnu
roku 2012 doplnit činnost společnosti
o správu a údržbu nemovitostí. Po zru-
šení příspěvkové organizace Domovní
správa města Přerova tak převzala Pře-
rovská rozvojová správu bytových domů,
ve kterých byly jednotlivé byty převedeny
z majetku města přednostně jejich
nájemníkům, případně jiným zájemcům.
Tito majitelé bytů a nebytových jednotek
následně zakládali společenství vlastní-
ků jednotek. Správa bytových domů se
tak nakonec stala hlavní činností spo-
lečnosti.

Co všechno tedy máte na starosti? 
Přerovská rozvojová zajišťuje pro jednotlivá
společenství vlastníků jednotek velmi širo-
ké spektrum služeb. Správa domů se dělí
do dvou oblastí, a to technické a ekono-
micko-administrativní. V technické oblasti
zabezpečujeme pro klienty drobnou údržbu
a opravy konstrukcí a zařízení domů. Také
zajišťujeme pro jednotlivá společenství
jakožto investory rozsáhlejší opravy, úpravy
a modernizace domů, například zateplení,
výměny střešních krytin, výměny výtahů,
realizaci nástaveb, opravy a výměny roz-
vodů elektřiny, vody a plynu, výměny oken
a dveří. Pomáháme také se získáváním

dotací na stavební úpravy. Dále obstará-
váme pravidelné povinné revize a kontroly
domovních zařízení včetně výměny měři-
del.  V oblasti ekonomicko-administrativní
zajišťujeme pro společenství vlastníků jed-
notek vedení účetnictví a provádíme kaž-
doroční vyúčtování služeb spojených
sbydlením. Rovněž evidujeme změny vlast-
níků bytů. Dále stanovujeme výše měsíč-
ních plateb za byty a jejich výběr prostřed-
nictvím služby SIPO. Společenstvím jsme
nápomocni při přípravě jednání Shromáž-
dění vlastníků, kterých se účastní naši tech-
nici. Všechny uvedené činnosti provádí
v současné době deset zaměstnanců. Spo-
lečnost Přerovská rozvojová má mezi čtyřmi
obchodními korporacemi zřízenými a vlast-
něnými Přerovem zcela zvláštní postavení.
Na rozdíl od ostatních nespravuje majetek
města, nedostává veřejné zakázky anemů-
že být žádným způsobem dotována. Přesto
úspěšně funguje vkonkurenčním prostředí,
které vytváří řada jiných podnikatelských
subjektů se stejným nebo podobným před-
mětem podnikání. 

Kolik bytů je ve správě Přerovské
rozvojové společnosti? 
Přerovská rozvojová spravuje 107 domů,

ve kterých je založeno společenství vlast-
níků jednotek, 3 domy ve spoluvlastnictví,
které nemají status společenství vlastníků
jednotek, a 2 nájemní  domy, což je celkem
2 796 jednotek, z toho je 2 658 bytů.

Zajišťovali jste i realizaci různých
staveb, jmenujte prosím ty nejvý-
znamnější. 
V roce 2015 se naše společnost stala
rozhodnutím zastupitelstva investorem
a provozovatelem parkovacího domu
pro kola u nádraží. Přes mnohé vzrušené
diskuse na jednání zastupitelstva a řadu
technických problémů byla stavba úspěš-
ně realizována a je hojně využívána. Stá-
vá se, že je obsazeno všech 107 stání.
Náklady na její vybudování byly 10 milio-
nů 500 tisíc korun, z toho polovinu kryla
dotace z ministerstva pro místní rozvoj.
Provoz cyklověže nebyl pro naši společ-
nost výdělečný, naopak generoval nema-
lou ztrátu. Při schvalování tohoto
investičního záměru považovali zastu-
pitelé cyklověž za službu občanům, nikoli
za podnikatelskou aktivitu.  V prosinci
roku 2020 bylo vlastnictví cyklověže pře-
vedeno na Technické služby města Pře-
rova. (av)

Přerovská rozvojová spravuje 107 domů, ve kterých je 2658 bytů
Společnost s názvem Přerovská rozvojová, jejímž vlastníkem je město Přerov, se v současné době stará o téměř dva tisíce sedm set bytů. Jejími klienty
jsou zejména společenství vlastníků jednotek. Zajišťuje pro ně celkové rekonstrukce i drobné opravy domů, získává dotace, ale také vede účetnictví.
O náplni činnosti společnosti s ručením omezením se rozpovídal její jednatel Pavel Košutek, který je současně i členem přerovského zastupitelstva. 

inzerce

Jednatel společnosti Přerovská rozvojová
Pavel Košutek je současně i členem pře-
rovského zastupitelstva. 

Foto: Město Přerov
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Proč právě „Kameron“, kdo ten
název vymyslel? 
Jakub: To si pamatuju dobře. Jeli jsme
v autě společně s Romanem a jeho bra-
trancem, který s námi začínal, a stříleli
jsme různé názvy od Čmoudů, Forum III
(pozn. redakce: Jakubův otec Eduard je
bubeníkem kapely Forum II), pak někdo
zahlásil Cameron. A já jsem řekl, fajn, ale
použijeme to česky s „k“, a bylo to. Během
těch deseti let jsme pak vystřídali několik
log, nápisů. To současné vlastně přišlo až
s prvním cédéčkem.

Jak těžké byly vaše začátky v silné
konkurenci přerovských rockových
kapel? 
Jakub: Prvních pět let jsme byli klasická
zábavová kapela. Hráli jsme Kabáty nebo
Lucii po barech, na Leguánovi, Ponorce,
Ypsilonce, Melounovi. Teprve až se k nám
přidal Vojta, tak se to celé začalo ubírat
tím správným směrem, pořádně jsme do
toho šlápli. Začali jsme tvořit nové věci,
vydali jsme své první cédéčko Stále s vámi.
Hodně nám pomohly i sociální sítě a rekla-

ma. Nechali jsme si přetextovat písničky
méně známých zahraničních rockových
kapel. A lidem se to začalo líbit víc a víc.
Teď už chystáme kompletně své písničky,
texty i hudbu. 
Vojta: Oslovil nás Jarda Macíček, který
hraje v Pirillu a Penzistorech, že by pro
nás měl zajímavou písničku, dostali jsme
nabídku i od Petera Majkriče z Motusu
a dalšího Přerováka Ondry Kanovského.
Takže rozhodně je z čeho vybírat. 

Kdo vám píše texty? 
Jakub:Texty píše náš kytarista apak máme
kamarády, manžele Libora a Nikču Zaple-
talovy, kteří nám napsali, tuším, pět pís-
niček z nového alba. Já na to hlavu nemám.
Já najdu nějakou fajn věc na předělávku,
pošlu to klukům ke schválení a pak něko-
mu, kdo to přetextuje. Je to taková týmová
práce, každý přispěje něčím. 

A co videoklipy, plánujete nějaké
nové? 
Jakub: Celkem máme pět videoklipů, kte-
ré vznikly během posledních čtyř let.
Poslední dva jsme udělali na Vánoce a pak
na Valentýna.  A plánujeme teď další. Rádi
bychom udělali nějaký nový na kompletní
vlastní věc zase na Vánoce. Uvidíme, jak
se to povede. Máme tam trochu víc popo-
vou písničku od Ondry Kanovského, jme-
nuje se to Další rok, ale uděláme si ji ještě
trochu víc podle sebe, rockověji. 
Vojta: Mimochodem právě ten předpo-
slední klip Křídla temna nastartoval nabíd-
ky na nové písničky, začali se nám ozývat
skladatelé a posílat nám nějaké návrhy,
jestli si je nechceme zpracovat pro sebe. 

Kdy tedy bude následovat nové
album? 
Vojta: Pokud se to podaří, tak příští rok.
Chtěli bychom, aby půlka byla naše původ-

Začínali s peckami od Kabátů, teď už má Kameron svoje texty i hudbu 

Kmotrem nového cédéčka Křídla temna se stal hokejista Martin Zaťovič. 
Foto: Archiv skupiny Kameron, autor Petr Šamánek

ní a půlka předělávek. Máme už totiž
nachystané další přetextované písničky,
které by se mohly fanouškům líbit. 
Jakub: Ono to vůbec není jednoduché.
Poslední album jsme chystali od loňského
září, jezdili jsme natáčet do Ostravy. Ještě
dva týdny před křtem cédéčka jsme se
rozhodli předělat nějaké písničky. Druhý
den se masterovalo (pozn. redakce: „mas-
tering“ je finální úprava originálního
hudebního nosiče, kdy se harmonizuje
znění všech písní) a ten další to šlo do
lisovny. Dva dny před křtem pak přišla
hotová cédéčka. Byly to stresy do poslední
chvíle, ale křest se povedl skvěle.

Měli jste ho v krásných prostorách
zámku v Tovačově. Kolik dorazilo
lidí? 
Jakub: Atmosféra byla neuvěřitelná, přišlo
asi 1200 lidí. Fanoušci přijeli z celé repu-
bliky, z Holešova, z Pardubic, z Plzně. Teď
posílám cédéčka do Bakova nad Jizerou. 
Vojta: Jeden týpek přijel třeba z Rýma-
řova. Slyšel nás týden předtím úplně náho-
dou v Troubkách a byl tak nadšený, že prý
musel dorazit i na náš křest. Tak to je super
pocit. 

Jaké je vaše publikum? Mladé, starší? 
Jakub: Od každého trochu, všehochuť.
Chodí čím dál víc těch mladších, ale máme
i plno fanoušků mezi takovými těmi kla-
sickými rockery. 
Vojta: On nám hodně pomohl i covid.
Lidem koncerty a kultura chybí, takže rádi
přijdou i na zábavu. A právě ti starší nám
říkají, že se cítí jako před třiceti lety, kdy
byl velký zábavový boom.

A jak je to věkově přímo v kapele? 
Vojta: Jsem sice služebně druhý nejmlad-
ší, ale věkově jsem ten nejstarší. Je mi 39.
Ostatním klukům je kolem třicítky a ben-
jamínkovi Erikovi je 21. Někdy je to s kluky
náročné, samozřejmě se je snažím vycho-
vávat, ale moje nervy...

Jak jste se vůbec k muzice dostali? 
Vojta: Kdysi jsem chviličku hrál v punkové
kapele na kytaru. Ale nakonec jsem se
rozhodl pro zpěv. S ohledem na můj sou-
časný účes jsem udělal evidentně dobře.
Zpíval jsem od školky, na zábavách jsem
pak při ploužácích zpíval holkám do ucha.
Jedna mi řekla, že bych neměl stát s ní,
ale na pódiu. Tak jsem ve 24 letech začal
zpívat v první kapele. Ale žádnou odbor-
nou průpravu nemám.  
Jakub: U mne to bylo jasné. Táta jako
bubeník na Přerovsku slavné kapely Forum
II mě bral na koncerty. Ale od malička mě
rodiče vedli i k hokeji, ten měl nakonec

přednost. Bubnovat jsem začal až tak ve
čtrnácti. Taťka teď chodí na moje zápasy
i na naše koncerty, stojí, dívá se a je pyšný. 

Jakube, jak vůbec zvládáte skloubit
hudební kariéru i hokejovou? Ode-
hrál jste několik sezon v extraligo-
vém Zlíně, teď jste podepsal smlouvu
v Přerově. 
Jakub: Snažím se, pokud to jde, odehrát
i nějaké koncerty v sezoně. Ale je to
mazec. Mimo sezonu je mi to více méně
jedno, to mám volné víkendy, tak se to
dá. Od toho září už je to náročnější.
Vždycky si napíšeme do společného cha-
tu, kdo může, nemůže, a snažíme se to
nějak zvládnout. Když ale někdo nemůže,
prostě nehrajeme. Nehádáme se kvůli
tomu. 

O čem jsou především vaše texty? 
Vojta: Klasika, ze života, hodně o lásce.
Pro mne je nejosobnější písnička Chci tě
mít, kterou napsal můj synovec pro svou
maminku, mou sestru, když zemřela na
rakovinu. Tak ta je pro mne hodně silná.
Jinak mám rád z prvního alba Čekám dál
a z druhého Křídla temna. 
Jakub: Super je iViktorie. Lidi mají hodně
rádi písničku Hráč. 

Jaký je váš muzikantský sen? 
Vojta: Já bych si přál zahrát si někde tak
hodinku. Ono je to rozdíl – hrát šest hodin
na zábavě nebo hodinu naplno, dát do
toho všechno, všechnu energii, zahrát to
nejlepší, co máme, co umíme. Už se stalo,
že jsme tři dny po sobě hráli šest hodin.
Bylo to šílené. To je i důvod, proč jsme
dělali převzaté věci. Málokterá kapela by
dokázala hrát šest hodin v kuse jen své
písničky. Ale naštěstí si písničky i jejich
texty dobře pamatuju. 
Jakub: Já si přeju, abychom mohli přijít
na pódium a jen hrát. Mít techniku a show
jako velké kapely, nemuset nic chystat,
nastavovat, řešit baterky, naladěné
nástroje. To je sen každého muzikanta.
Ale letošní rok je pro nás jako kapelu fakt
super. (av)

Přerovská rocková skupina Kameron letos v létě oslavila 10 let od svého vzniku. Ke kulatinám si nadělila nové album Křídla temna. V současné době
ji tvoří 6 muzikantů: Radek Konečný – klávesy, zpěv, Roman Dočkalík – kytara, zpěv, Erik Stratil – kytara, zpěv, Jiří Hřib – basa, Jakub Herman – bicí
a Vojta Samek – hlavní zpěv. S Jakubem, který stál u zrodu kapely a současně je i úspěšným hokejistou, a Vojtou, který je služebně druhým nejmladším
členem, jsme si povídali o těžkých začátcích i úspěšném křtu nového cédéčka. 

Publikum Kameronu je různorodé – od
puberťaček po seniory. Foto: Archiv sku-
piny Kameron, autor Petr Šamánek
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Přerovský historik a etnograf Petr Hlavačka se ve své vůbec první samostatné publikaci zabývá v církevních dějinách dosud nezpracovaným a málo
známým tématem kněžského nemocenského pojištění. Čtenáři se dozvědí nejen to, že se začalo organizovat právě v Přerově, ale připomenou si
i tragický osud dvou místních kněží, P. Ferdinanda Chýlka a P. Aloise Čápa, kteří stáli u jeho zrodu. 

Drastické výslechy, zmanipulovaný proces. Je to silné téma, říká
historik Petr Hlavačka o své knize Kněžská nemocenská pokladna

Kniha „Kněžská nemocenská pokladna
v Československu (1924–1948). Fakta,
analýzy, osudy“ představuje na téměř

300 stranách celorepublikový fenomén
kněžského nemocenského pojištění. Petr
Hlavačka v ní s pomocí archivních doku-
mentů odkrývá příčiny vzniku, fungování
a zániku stavovského pojištění, a to
v období první republiky, okupace a po-
únorových událostí. Mimo jiné připomíná
také osudy dvou hlavních protagonistů,
římskokatolických kněží P. Ferdinanda
Chýlka a P.Aloise Čápa, kteří svou životní
cestu úzce spojili s Kněžskou nemocen-
skou pokladnou. „Myšlenka založit Kněž-
skou nemocenskou pokladnu vzešla
z mysli kněze, politika a vydavatele P. Fer-
dinanda Chýlka, který se stal ředitelem,
a jeho spolupracovník, přerovský radní,
náměstek starosty a kněz P. Alois Čáp,
byl správcem pokladny,“ přiblížil autor
knihy Petr Hlavačka.

Na faře našli pozůstalost
V průběhu let získal způsob kněžského
pojištění mezinárodní ohlas a význam.
Kněžská nemocenská pokladna se stala
vzorem pro podobná sociální svépomocná
řešení v okolních zemích. Přítrž tomu učinil
až politický vývoj. Tragicky skončili také

Historik a etnograf Petr Hlavačka společně
se svou knihou.

Foto: Archiv Petra Hlavačky

oba přerovští kněží. Chýlek přišel o život
v roce 1941 v koncentračním táboře
Buchenwald. Čáp strávil téměř šest let
v koncentračních táborech Buchenwald
a Dachau. Pak se sice vrátil do Přerova,
kde vedl nemocenskou pokladnu až do
její likvidace v roce 1948, ale osud si s ním
dál krutě pohrál. Spolu s ostatními členy
správního sboru Kněžské nemocenské
pokladny byl totiž po nástupu totalitní
moci zatčen, krutě vyslýchán a odsouzen
v zinscenovaném politickém procesu za
údajné majetkové machinace k mnoha
letům odnětí svobody. 
„Je to silné téma, o kterém by měla být
veřejnost informována. O kněžském
nemocenském pojištění jsem věděl řadu
let z vyprávění pamětníků nebo jejich
potomků. Zlomový okamžik ale nastal ve
chvíli, kdy byla na farním úřadě v Přerově
objevena část pozůstalosti po Aloisi Čápo-
vi spolu s dokumenty, které do značné
míry rozkrývaly závěrečné dějství Kněžské
nemocenské pokladny,“ vysvětlil Petr Hla-
vačka. Zvláště dramaticky jsou podle něj
popisovány drastické výslechy Aloise Čápa
a celého správního sboru Kněžské nemo-

censké pokladny, které nakonec vyústily
ve zmanipulovaný proces na objednávku
vládnoucí komunistické strany. Hlavačka
v knize srovnává vynucené výpovědi StB
ve vyšetřovacích spisech se svědectvím
Aloise Čápa. „Díky jeho unikátním vzpo-
mínkám včetně dokumentů k jeho obha-
jobě, které sepsal po propuštění z komu-
nistického vězení, se čtenáři poměrně
podrobně dozvědí o násilných praktikách
vyšetřovatelů StB. Členové správního sbo-
ru byli nakonec odsouzeni k mnoha letům
vězení. Čáp zanedlouho po propuštění na
následky útrap z doby okupace a komu-
nistického věznění zemřel,“ uzavírá tra-
gický osud jednoho z protagonistů Petr
Hlavačka. 
Během přípravy své knihy strávil mnoho
času vyhledáváním historických pramenů
v archivech v Přerově, Olomouci, Brně,
Praze. Shromáždil víc než osm tisíc doku-
mentů, pročetl spoustu odborné litera-
tury, bez které by nebylo možné téma
„usadit“ do širších souvislostí. Na obsa-
hové části knihy pracoval průběžně něko-
lik let, její vydání finančně podpořilo
i město Přerov. (red)
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V Michalově se opravuje závlahový
systém, cesty dostanou nový povrch

Michalov se rozkládá na dvaceti hektarech a patří k nejkrásnějším částem Přerova.
Založen byl v roce 1904, největší rekonstrukcí prošel v letech 2000 až 2010. Aby měl
historický ráz, byly některé asfaltové cesty nahrazeny na začátku nového tisíciletí
cestami z písku. Foto: av 

Závlahový systém v Michalově prochází celkovou opravou. Systém už
sedmnáct let zavlažuje část parkové zeleně a dosud prošel jen drobnými
udržovacími zásahy.

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK
Projekt MAP ORP Přerovsko začal v roce 2016 společně s projektem KAP Olo-
mouckého kraje (krajských metodických kabinetů) na podporu rozvoje středních
škol v rámci regionální spolupráce. Některé základní školy ORP Přerov se staly
součástí sítě KAP, přímo v Přerově byl zřízen v rámci KAP metodický kabinet pro
oblast čtenářské a matematické gramotnosti. Na základě místního šetření jsme
zjistili, že v regionu byla největší potřeba a zájem o společná řešení v oblasti poly-
technické výchovy a tělesné kultury, proto byla tato oblast přidána jako regionálně
specifická k řešení v rámci strategických cílů MAP ORP Přerovsko. Jako přínos
projektu MAP lze hodnotit existenci pracovních skupin, která umožnila do hloubky
reflektovat aktuální stav v oblasti nejpotřebnějších kompetencí žáků v rámci základ-
ního školství (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnická
výchova, inkluze) a získat realizačnímu týmu projektu potřebný pohled z reálné
praxe. Zároveň vznikly i některé společné projekty některých MAP – ORP Přerov
zrealizoval spolu s ORP Uničov společnou akci učitelů v rámci polytechnické výchovy.
Pozitivní ohlasy byly i na aktivity na podporu rozvoje tělesné kultury jakožto pod-
půrného nástroje pro inkluzi (ZŠ Želatovská). Ze strany škol nebyl zájem o oblast
matematické gramotnosti, proto do budoucna uvažujeme o větším propojení
oblasti matematiky s oblastí digitálních technologií, které jsou i v důsledku situace
v souvislosti s pandemií COVID-19 na školách vysoce aktuální. 

Martin Kučera, ředitel RARSM

Závlahový systém v Michalově prochází
celkovou opravou. Práce v parku začaly už
na začátku srpna, potrvají dva měsíce
aTechnické služby města Přerova za ně dají
asi 700 tisíc korun. Systém už sedmnáct
let zavlažuje část parkové zeleně a dosud
prošel jen drobnými udržovacími zásahy.
„V rámci letošní generální opravy budou
vyměněny veškeré zavlažovací trysky, zkon-
trolovány rozváděcí šachty včetně ventilů.
Ty nefunkční budou nahrazeny, předběžně
se počítá i s výměnou poškozených rozvodů
vody,“ informoval Bohumír Střelec, jed-
natel technických služeb, v jejichž správě
park je. Pracovníci strhnou anásledně nově
osadí i některé části travnatých ploch,
natřou také hudební altánek, kde probíhají
promenádní koncerty. Návštěvníci se ale
nemusí bát, že by park byl po dobu oprav
uzavřený, práce provoz totiž nijak neomezí. 
Městský park Michalov čeká letos ještě
jedna investiční akce spočívající v opravě
části pískových cest. „Předpokládáme, že
práce zahájíme ve středu 29. září a ukon-

číme k 1. listopadu. Tato oprava ale už
bude znamenat omezení vstupu do okolí
květnice – návštěvníky na to upozorní
cedule u vstupu,“ konstatoval Střelec.
S pořízením nových pískových tras se čeká
až do konce září, a to kvůli svatbám, které
se zejména v létě v této atraktivní části
parku konají. 
„Pískové pěšiny jsou už několik let terčem
kritiky Přerovanů, neboť po zimě či dlou-
hodobějších deštích jsou rozmočené
a návštěvníkům bývá kvůli tomu vstup do
parku zakázán,“ vzpomněl vedoucí odboru
majetku přerovského magistrátu Miloslav
Dohnal. Před dvěma lety se vedení města
rozhodlo nechat opravit alespoň část trasy
u vstupu. Na zkušebních 28 metrech byl
vyměněn povrch v tloušťce 100 milimetrů,
součástí vrchní části se stal minerální mate-
riál, který má ideální složení právě pro par-
kové a zahradní cesty. A letošní
rekonstrukce, která by měla přijít zhruba
na 2 a půl milionu korun, bude probíhat
a vypadat obdobně.  (red)

Legendární přerovská kapela Pirillo pokřtila v rámci svého koncertu na srpnových
Svatovavřineckých hodech nové cédéčko „Na staré půdě“. „Za kmotry šli naši dva
kamarádi ze skupiny Limetall – kytarista Jarda Bartoň a baskytarista Vašek Vlasák.
Atmosféra byla díky našim fanouškům fantastická,“ zhodnotil povedený křest
kytarista Jaroslav Macíček. Foto: Martin Cín

Olympiádu dětí a mládeže bude
v příštím roce hostit i Přerov
Do Olomouckého kraje se letos měly sjet tisíce mladých sportovců. Epidemie
koronaviru ale odložila konání X. ročníku dětské letní olympiády až na
červen příštího roku. Hostitelskými místy budou města Olomouc, Přerov,
místní část Žeravice, Prostějov, Uničov, Kojetín a Velká Bystřice.

„Čas, který jsme získali odkladem olym-
piády, využíváme k detailnímu napláno-
vání takto náročného sportovního
podniku. Do regionu přijedou tisíce spor-
tovců z celé republiky, což představuje
velkou organizační a logistickou výzvu,“
zdůraznil přerovský radní Michal Zácha,
který je současně předsedou organizač-
ního výboru a náměstkem hejtmana Olo-
mouckého kraje pro oblast sportu.
Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci
s Univerzitou Palackého v areálu jejích
kolejí v centru města a v nedaleké Pevnosti
poznání organizátoři připraví Olympijský
dům – místo setkávání sportovců, medai-
lových ceremoniálů i programu pro
fanoušky. Maskotem her bude král ptačí
říše orel, oblečený do sportovního s oca-
sem v barvách Olomouckého kraje. Mladí
sportovci se utkají v celkem dvaceti dis-
ciplínách. „Kromě těch tradičních, jako
jsou míčové sporty a atletika, se nově
představí i šerm. Na Přerovsku by mladí
sportovci měli změřit síly ve střelbě, bad-
mintonu či házené. Třeba se mezi závod-
níky objeví i nějaké mimořádné talenty,
které budou časem reprezentovat i naši
republiku,“ podotkl Michal Zácha. V minu-
losti unikátní atmosféru dětské olympiády
už zažila řada dnes velmi úspěšných spor-
tovců. Byly mezi nimi snowboardistka
a alpská lyžařka Ester Ledecká a tenisová
šampionka Barbora Krejčíková, která
nedávno senzačně ovládla French Open
v singlu a deblu a společně s Kateřinou
Siniakovou získala zlatou medaili i na
olympijských hrách vTokiu. Krejčíková se

v letech 2007 a 2009 stala také vítězkou
tenisové soutěže na Olympiádě dětí a mlá-
deže. 
Olympiáda dětí a mládeže je republiková
soutěž krajských výprav, kterou každoroč-
ně pořádá Český Olympijský výbor spo-
lečně s vybraným krajem České republiky.
Koná se už od roku 2003 a je určena
dětem ve věku od dvanácti do šestnácti
let. V Olomouckém kraji se uskuteční už
podruhé. (red) 

Autorkou maskota i loga her je studentka
grafického oboru na VOŠ a SPŠ v Šum-
perku Karolína Ščučková.

Foto: archiv Olomouckého kraje
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Gymnázium zve na výstavu ZASTAVENÍ V ČASE 

V průběhu 150 let školu absolvovala řada
významných osobností: vědec Jaromír Fiu-
rášek, zooložka Marie Flasarová, rozená
Ševečková, básnířka a překladatelka Jiřina
Hauková, generál Karel Janoušek, básník
anovinář Josef Kainar, dirigent Vilém Tauský,
ale i zpěvák Pavel Novák starší.
Aprávě při příležitosti tohoto kulatého výročí
bude od 17. září přístupná v Galerii města

Přerova výstava s názvem Zastavení v čase.
Návštěvníkům nabídne pohled na exempláře,
které se v budově zachovaly, gymnázium je
obdrželo darem nebo mu byly zapůjčeny.
Díky fotografiím a dobovým dokumentům
zájemci nahlédnou daleko do historie školy. 
„Prostřednictvím velkoformátových panelů
jsme se pokusili vytvořit obrázek práce, čin-
nosti a aktivit spojených s naší výchovně-

Festival Blues nad Bečvou potrvá do prosince 
Ještě i na sklonku prázdnin zazní na pře-
rovských hradbách muzika. V sobotu
28. srpna začne oblíbený festival Blues
nad Bečvou, letos netradičně jako jedno-
denní koncerty. „Hned v úvodu předsta-
víme projekt Hudba nás spojuje, který
bude jakýmsi pomyslným vyvrcholením
týdenního přeshraničního workshopu,
koncert uzavře přerovská blues-soulová
kapela Mothers Follow Chairs,“ vyjme-

noval organizátor akce Pavel Ondrůj. Pod-
zimní sérii koncertů už pod střechou
odstartuje v sobotu 25. září v 19.30 v Měš-
ťáku syn slavného Garyho Moora Jack.
Na něj naváže v pátek 8. října vystoupení
fenomenálního amerického basisty Steva
Clarka, který ve své hře kombinuje moder-
ní jazz, blues, soul i RnB.  Ve čtvrtek
21. října dorazí z Portlandu vOregonu kape-
la Three for Silver, s níž posluchači budou

objevovat tradiční americkou hudbu; jde
o eklektickou, ale smysluplnou směs folku,
blues, country, americany, klezmeru a roots
music. Na Mikuláše uzavře festivalovou
sérii koncert jihoafrické jazzové zpěvačky
Melanie Scholtzové. Sebevědomá vokalist-
ka zaujme nejen výjimečným témbrem své-
ho hlasu a hrou s vrstvením smyček, ale
i lehkostí, s jakou přechází z jihoafrické
xhoštiny do mnoha dalších jazyků. (red) 

V sobotu 11. září ve 14 hodin odstar-
tujte už 5. ročník pokusu o kytarový
rekord na parkánu přerovských hradeb.
Workshop firmy Yamaha s lektorem
Tomislavem Zvardoněm začíná v 11
hodin, sraz účastníků kytarového rekor-
du, technická příprava a zkouška reper-
toáru se uskuteční ve 12.30. „Účastníci
se mohou hlásit na webových strán-
kách www.bluesnadbecvou.cz, kde
najdou akordy, noty a tabulátory plá-
novaných skladeb, které na hradbách
letos zazní. Stejně jako v uplynulých
ročnících mezi nimi nebude chybět
Hey Joe od Jimmy Hendrixe,“ podotkl
organizátor akce Pavel Ondrůj. Mezi
vybranými skladbami je Let It Be od
Beatles, Layla od Erica Claptona, z čes-
kých to bude Síla starejch vín od kape-
ly Škwor, Slunečný hrob Radima
Hladíka, Dokud se zpívá, ještě se
neumřelo od Jarka Nohavici. Zúčastnit
se mohou nejen milovníci všech druhů
kytar, ale i hráči na ostatní drnkací
a strunné nástroje. (red)

Kytarový rekord
na hradbách Gymnázium Jakuba Škody v Přerově oslavilo v loňském roce 150. výročí od

svého založení. U jeho zrodu stál profesor Slovanského gymnázia v Olomouci
Jakub Škoda, jehož jméno nese jedna z nejprestižnějších škol v kraji v sou-
časnosti. V prvních sedmi letech škola neměla ani vlastní sídlo. V budově
v Komenského ulici se studenti začali učit až v listopadu 1877. 

-vzdělávací institucí. Ne všechno zminulosti
gymnázia se zachovalo ane všechno lze pre-
zentovat, není například reálné zmínit kaž-
dého absolventa. Stejně tak si nemůžeme
připomenout každého vyučujícího, jsme si
však vědomi skutečnosti, že naše škola rostla
prací několika generací učitelů, současných
iminulých,“ prozradil kurátor výstavy apeda-
gog gymnázia Marek Küchler. 
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží
v pátek 17. září v 17 hodin v Galerii města
Přerova na Horním náměstí, o hudební
doprovod se postarají žáci Gymnázia Jakuba
Škody, úvodní slovo přednese historik Fran-
tišek Hýbl. (red) 

Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé záběry

Děsivé bouřkové mraky, ze kterých 28. července letošního roku zkropil Přerov přívalový
déšť, vyfotila Tereza Voltnerová. 

Nejkrásnější je Přerov po ránu, tvrdí Markéta Štěpánková. Při ranním běhu ji okouzlil
tajemný východ slunce nad Lagunou. 

Přerov industriální. Zajímavý pohled na nábřeží Edvarda Beneše a elektrárenský most
z protějšího nábřeží Protifašistických bojovníků zvěčnil Martin Cín. 

Oblohu nad přerovským zámkem ozářil v noci 25. července úplněk ve znamení Vodnáře.
Bohumil Kratochvíl vytvořil unikátní časosběrovou fotografii v rozmezí jedné hodiny. 

Úplněk, svítání, bouřka, ale i průmysl. Hned čtyři fotografové se podělili o své snímky krásného Přerova. Naše výzva i nadále zní: Máte i vy nějakou pěknou
fotku z Přerova, ať už soudobou či historickou, k níž vás pojí pěkná vzpomínka? Pošlete nám ji do redakce na email redakce@prerov.eu. Ty nejlepší uveřejníme
v některém z dalších čísel Přerovských listů.
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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
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 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: 

Základní škola Bajákova
Za Mlýnem 1 Lipnická
volební okrsek č. 1 Mikuláškova

Seifertova
U Výstaviště

chatová oblast Laguny

Základní škola Bezručova
Za Mlýnem 1 Brabansko
volební okrsek č. 2 Kopaniny

Máchova
Riedlova
Sadová

Svornosti
Za Mlýnem

Základní škola Křivá
Za Mlýnem 1 Lužní
volební okrsek č. 3 Malá Dlážka

Michalov
Osmek

U Žebračky
chatová oblast Lužní

Základní škola Velká Dlážka – sudá čísla
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 4

Základní škola Sokolská
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 5

Základní škola Svépomoc II
Velká Dlážka 5 Svépomoc IV
volební okrsek č. 6 Velká Dlážka – lichá čísla

Základní škola Dluhonská
Velká Dlážka 5 Fügnerova
volební okrsek č. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova

Na Hrázi
Na Svépomoc

Polní
Skopalova

Staré Rybníky
Svépomoc I

Svépomoc III
Tržní

U Strhance
chatová oblast Rybníky
chatová oblast Triangl

Mateřská škola Na Odpoledni
Píšťalka nábř. Dr. Edvarda Beneše
Na Odpoledni 16
volební okrsek č. 8

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

Střední škola Bayerova
gastronomie a služeb Pod Valy
Šířava 7 Šrobárova
volební okrsek č. 10 Žerotínovo nám.

Vysoká škola Horní náměstí
logistiky, o. p. s. Jateční
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek č. 11 Kainarova

Kratochvílova
Mostní

Na Marku
nám. T. G. Masaryka

Palackého
Pivovarská

Spálenec
U Bečvy

Wilsonova

Základní škola Blahoslavova
Boženy Němcové 16 Bratrská
volební okrsek č. 12

Základní škola Bartošova
Boženy Němcové 16 Boženy Němcové
volební okrsek č. 13 Č. Drahlovského

Dr. Skaláka

Základní škola Cukrovarská
Boženy Němcové 16 Kojetínská
volební okrsek č. 14 Letecká

nábř. Protifašistických
bojovníků

Tovačovská
Velké Novosady

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

Základní škola Janáčkova
J. A. Komenského Karasova
Hranická 14, Předmostí Kotkova
volební okrsek č. 16 Popovická

Sportovní
Teličkova

Tyršova
U Dráhy

Zahradní

budova MMPr, Dr. Milady Horákové
bývalá Mateřská škola Olomoucká
Pod Skalkou 11 Pod Skalkou 17–21
Předmostí Prostějovská
volební okrsek č. 17 1. května

Tylova
U Pošty
Žernava

Základní škola Pod Skalkou 1–15
J. A. Komenského Pod Skalkou 2–28
Hranická 14, Předmostí
volební okrsek č. 18

Kulturní dům Přerov,
Náves 38, Dluhonice část Přerov V- Dluhonice
volební okrsek č. 19

budova MMPr Přerov,
Na Červenici 2, Čekyně část Přerov VII-Čekyně
volební okrsek č. 20

budova MMPr Přerov,
Zakladatelů 9, Henčlov část Přerov VIII-Henčlov
volební okrsek č. 21 a ulice Výmyslov

budova MMPr Přerov,
U Silnice 18, Lýsky část Přerov IX-Lýsky
volební okrsek č. 22

Základní škola Hanácká
J. A. Komenského Ke Kočířům
Hranická 14 Kočíře
Předmostí Kovářská
volební okrsek č. 23 Na Kopci

U Cihelny
U Trati

budova MMPr Přerov,
Vinařská 5, Vinary část Přerov XI-Vinary
volební okrsek č. 24 a ulice: Krátká

Na Výsluní

budova MMPr Přerov,
Na Návsi 40, Žeravice část Přerov XII-Žeravice
volební okrsek č. 25

budova MMPr Přerov,
Rohová 1, Penčice část Přerov XIII-Penčice
volební okrsek č. 26

budova MMPr Čechova
Smetanova 7 Havlíčkova
volební okrsek č. 27 Husova

nám. Svobody
Škodova

Vysoká škola Jaselská
logistiky o. p. s. Komenského
Palackého 25 nám. Přerovského povstání
volební okrsek č. 28 Smetanova

Šířava
Wurmova

Gymnázium Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Střední Kramářova
pedagogická škola Nádražní
Denisova 3 nám. Fr. Rasche
volební okrsek č. 29 Sušilova

Tovární

Základní škola Interbrigadistů
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek č. 30 Ztracená

Základní škola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek č. 31 Svisle

Střední škola tř. 17. listopadu
gastronomie a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 32 

Základní škola Příční
Trávník 27 Trávník – lichá čísla
volební okrsek č. 33 U Rybníka
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Základní škola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá čísla
volební okrsek č. 34

Základní škola Budovatelů
Trávník 27
volební okrsek č. 35

Základní škola Dvořákova – sudá čísla
U Tenisu 4 Dvořákova 1–35
volební okrsek č. 36 Vsadsko

Základní škola Dvořákova 37–73
U Tenisu 4
volební okrsek č. 37

Základní škola Koliby
U Tenisu 4 U Tenisu
volební okrsek č. 38

Meopta optika Kabelíkova
Admin. budova Kotasova
recepce Markulčekova
Kabelíkova 1 Paula Rausnitze
volební okrsek č. 39 Pavla Nováka

Purkyňova
Slaměníkova

Mateřská škola tř. Gen. Janouška
Dvořákova 23 Vaňkova
volební okrsek č. 40 Dvořákova 75 – nemocnice

chatová oblast
U sv. Jakuba

Základní škola Jana Jiskry z Brandýsa

Želatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek č. 41 Klivarova

Otakara Jaroše
Prokopa Holého

Sokolovská
Por. Vodičky

Želatovská 1–19
Želatovská 2–22

Žižkova

Mateřská škola Bohuslava Němce – lichá č.
Optiky 14 Optiky
volební okrsek č. 42

Základní škola Bohuslava Němce – sudá č.
Želatovská 8 Želatovská 21–39
volební okrsek č. 43 Želatovská 24–38

Základní škola Alšova
Želatovská 8 Gen. Fajtla
volební okrsek č. 44 Hvězdná

Kouřílkova
Neumannova
Petřivalského

Pod Hvězdárnou

Základní škola bří Hovůrkových
Svisle 13
volební okrsek č. 45

Gymnázium 9. května
Jana Blahoslava Gen. Štefánika
a Střední K Moštěnici
pedagogická škola Macharova
Gen. Štefánika 10 Na Loučkách

volební okrsek č. 46 Nerudova
Sumínova

Třebízského
Wolkerova

Mateřská škola Čsl. letců
Lešetín Durychova
Lešetínská 5 Gen. Rakovčíka
volební okrsek č. 47 Hostýnská

Jarní
Jižní čtvrť I

Lančíkových
Lešetínská

Partyzánská
U Hřbitova

Gymnázium  Jižní čtvrť II
Jana Blahoslava Jižní čtvrť III
a Střední pedagogická škola Jižní čtvrť IV
Gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 48

budova MMPr Přerov,
Mírová 18, Lověšice část Přerov III-Lověšice
volební okrsek č. 49

budova MMPr Přerov,
Grymovská 47 část Přerov IV-Kozlovice
Kozlovice
volební okrsek č. 50

budova MMPr Přerov,
Větrná 3, Újezdec část Přerov V-Újezdec
volební okrsek č. 51 kromě ulice K Moštěnici

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.   

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. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové  volební komisi.

6. Po obdržení úřední obálky, příp. i hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise  hlasování neumožní. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové volební komise závazné pro všechny přítomné.
V Přerově dne 23. září 2021 Ing. Petr Měřínský v. r.,  primátor města

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky vyhlásil prezident repu-
bliky svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky na dny 8. a 9. října 2021.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR konaných ve dnech 8.–9. října
2021 ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu (Statutárním městě Pře-
rově), může na voličský průkaz hlasovat
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na
území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. 

O vydání voličského průkazu může
volič požádat:
■ Osobně na Magistrátu města Přerova,

Bratrská 34, ohlašovně pobytu, do
okamžiku uzavření stálého seznamu
(16:00 hod. dne 6. října 2021).
O osobně učiněné žádosti se sepíše
úřední záznam. 

■ Nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb (16:00 hod.
dne 1. října 2021) na podatelnu Magi-
strátu města Přerova, Bratrská 34,
podání v listinné podobě musí být
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, podání v elektronické podobě
musí být zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče.  

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
je ověření podpisu pro účely využití voleb-
ního práva u správních úřadů osvobozeno
od správního poplatku. Tuto skutečnost
správní úřad u úkonu vyznačí.
Voličský průkaz může za stejných podmí-
nek jako obecní úřad vydávat na žádost
voliče i zastupitelský úřad, pokud je u něj
volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 
Pro žádost o vydání voličského průkazu
není žádný předepsaný formulář. 
Magistrát města Přerova nicméně dopo-
ručuje použít jím vytvořený formulář
„Žádost/úřední záznam o osobně podané
žádosti o vydání voličského průkazu“, pří-

padně i „Vzor plné moci k převzetí volič-
ského průkazu“. Najdete je na webových
stránkách města http://www.prerov.eu,
ikona Samospráva, složka Volby a Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky.
Magistrát města Přerova, ohlašovna poby-
tu, předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021
osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí sověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo ho do
vlastních rukou voliče zašle na adresu
uvedenou v žádosti (i do zahraničí). 
Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Hlasování v nemocnici, zařízení
sociálních služeb, školském zařízení
nebo v jiném obdobném zařízení
v Přerově (dále jen příslušné zaříze-
ní)
Při dlouhodobém pobytu voliče v pří-
slušném zařízení, a pokud lze předpoklá-
dat, že tam bude i po dobu voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, má
volič možnost požádat o zápis do
zvláštního seznamu voličů.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hla-
sovat na základě svého zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů, předá osoba stojící
v čele příslušného zařízení Magistrátu
města Přerova nejpozději 7 dnů před
začátkem hlasování (tj. 1. října 2021 do
14:00 hod.). 
Při krátkodobém pobytu v přísluš-
ném zařízení, nebo když volič neví, kde
se přesně ve dnech voleb bude nacházet
(např. předpokládá hospitalizaci, služební
cestu apod.), bude asi nejvhodnější, aby
si na příslušném obecním úřadě podle
místa svého trvalého pobytu vyřídil volič-
ský průkaz, na který může hlasovat
v jakémkoliv volebním okrsku na území
ČR i v zahraničí.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v pří-
slušném zařízení mimo území volebního
okrsku, kde má volič trvalý pobyt, v době
mezi odevzdáním údajů do zvláštní-
ho seznamu voličů obecnímu úřadu (tj.
od 1. října 2021 od 14:00 hod.) a uza-
vřením stálého seznamu voličů (dva
dny přede dnem voleb, tj. do 6. října 2021
do 16:00 hod.), může hlasovat pouze
na voličský průkaz, který si zajistí pro-
střednictvím osoby, kterou vybaví plnou
mocí k podání žádosti o vydání voličského
průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným
podpisem u obecního úřadu, v jehož
územním obvodu má trvalý pobyt. 
Dojde-li k hospitalizaci voliče v pří-
slušném zařízení mimo území volebního
okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. ode
dne 6. října 2021 od 16:00 hod., je tato
skutečnost považována za faktickou
překážku ve výkonu volebního práva.
Ministerstvo vnitra připravuje i pro volby
do Poslanecké sněmovny zákon o zvlášt-

ních způsobech hlasování (pro voliče
v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění
covid-19) na obdobném principu jako
v případě krajských a senátních voleb
v roce 2020. Zvláštní způsoby hlasování
se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat
stav pandemické pohotovosti nebo
nouzový stav vyhlášený alespoň pro část
území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví šířením onemocnění covid-19. 

Hlasování v zahraničí
Volič může v zahraničí hlasovat ve voleb-
ních místnostech zřízených v prostorách
zastupitelských a konzulárních úřadů Čes-
ké republiky v zahraničí, s výjimkou kon-
zulárních úřadů vedených honorárními
konzulárními úředníky (dále jen zastupi-
telský úřad). Seznam zastupitelských úřadů
je k dispozici na internetových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí.
V místě svého trvalého pobytu si však musí
vyřídit voličský průkaz nebo musí být zapsán
ve zvláštním seznamu voličů vedeném pří-
slušným zastupitelským úřadem.
O zápis do zvláštního seznamu voličů na
zastupitelském úřadě může požádat volič,
který má bydliště v územním obvodu tohoto
zastupitelského úřadu. O zápis musí požá-
dat nejméně 40 dnů přede dnem volby.
Voliče, který je zapsán ve zvláštním sezna-
mu voličů na zastupitelském úřadě, pří-
slušný obecní úřad vyškrtne ze stálého
seznam voličů.

Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodána všem
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (tj. 5. října 2021), na požádání ji
obdrží i ve volební místnosti. V Přerově
bude hlasovací lístky voličům doručovat
Česká pošta, s.p.Hlasovací lístky se doru-
čují na adresu trvalého pobytu voliče vho-
zením do domovní schránky, předáním
rodinným příslušníkům apod. Pokud se
volič na adrese svého trvalého pobytu
nezdržuje, nemá domovní schránku apod.,
nebudou mu doručeny. 
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou vytištěny pro každou poli-
tickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně.

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti v tom
volebním okrsku, kam podle místa svého
trvalého pobytu patří. 
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství ČR
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občanským průka-
zem.
Na základě nového zákona o občanských
průkazech si volič od těchto voleb nemůže
požádat o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů v souvislosti
s výkonem volebního práva.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu voličů aprokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, dopíše okrsková volební
komise do výpisu ze seznamu voličů.
Volič, který se do volební místnosti dostavil
s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat.
Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů
volič obdrží prázdnou úřední obálku opa-
třenou úředním kulatým razítkem Magi-
strátu města Přerova. Na žádost mu
okrsková volební komise vydá i novou
sadu hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacího lístku. Zde do
úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hla-
sovacím lístku vyznačit, kterému z kandi-
dátů dává přednost. 
Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.
V prostoru určeném pro vložení hlasova-
cího lístku do úřední obálky nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám vybrat
hlasovací lístek pro zdravotní postižení
nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro vlo-
žení hlasovacího lístku do úřední obálky
přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové
volební komise, avoličem 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 urče-
ného pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky, okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Volič může okrskovou volební komisi ze
závažných, zejména zdravotních důvodů,
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost (doma), ale pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat o hla-
sování mimo volební místnost na Magi-
strátu města Přerova (dále jen MMPr),
Bratrská 34, přízemí, kancelář číslo 13,
na telefonních číslech 581 268 460 nebo
724 538 752.
Ve dny voleb pak na telefonu 581 268 224
nebo přímo okrskovou volební komisi
např. prostřednictvím jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební komise moh-
la voliče navštívit, potřebuje znát:
■ jeho jméno a příjmení, 
■ adresu, kde ho má navštívit,
■ u panelových domů je dobré sdělit

poschodí, č. dveří apod.
■ případně i sdělit, který volební den

a hodinu volič preferuje.

Kdy volič promarní svůj hlas
■ jestliže do úřední obálky vloží jiný než

hlasovací lístek na předepsaném tisko-
pise,

■ jestliže do úřední obálky vloží přetržený
hlasovací lístek,

■ jestliže do úřední obálky vloží hlasovací
lístek poškozený tak, že z něj nejsou
patrné potřebné údaje; zejména vylo-
sované číslo a název „volební strany“,
jméno a příjmení kandidátů a jejich
pořadí uvedené arabskými číslicemi,
označení volebního kraje, datum voleb,
otisk úředního razítka Krajského úřadu
Olomouckého kraje,

■ jestliže do úřední obálky vloží více než
jeden platný hlasovací lístek, ať už ve
prospěch různých „volebních stran“,
nebo téže “volební strany“,

■ hlasovací lístek nevloží do úřední obál-
ky,

■ odevzdá prázdnou úřední obálku.

Kvůli odloženým operacím, úrazům i cestování je málo krve

Právě z důvodu zranění se v jeden den omlu-
vili z plánované návštěvy hematologicko-
-transfuzního oddělení přerovské nemocnice
hned čtyři dárci z objednaných dvaceti.
„Situace je navíc letos výjimečná v tom, že
se nemocnice snaží dohnat operace avýko-
ny, které se musely odložit během pandemie.
Zejména se jedná chirurgické aortopedické
výkony, které jsou náročnější na spotřebu
transfuzních přípravků. Například ortopedi

si při operaci endoprotézy kyčle chystají dvě
až tři transfuze,” vysvětluje primář hema-
tologicko-transfuzního oddělení přerovské
nemocnice Štefan Repovský. Běžně se
naopak během prázdnin operuje mnohem
méně než ve zbývající části roku, protože
dárci krve i zdravotníci jsou na dovolené.
Někteří dárci museli být navíc preventivně
dočasně vyřazeni z dárcovství. „Třeba kvůli
přisátí klíštěte s odkladem na jeden měsíc

Nemocnice AGEL Přerov vyzývá všechny dárce, aby přišli darovat životo-
dárnou tekutinu. Její zásoby jsou mnohem menší než v předchozích letech,
protože lékaři dohánějí odložené plánované operace. Spotřebu krve zvyšují
i časté letní úrazy a nehody, které se nevyhýbají ani samotným dárcům. 

nebo trávení dovolené v zahraničí, kdy
mohou dárci přijít až po uplynutí jednoho
měsíce od návratu z evropských zemí a šest

měsíců ze zemí mimo Evropu,” upozorňuje
primář . Darovat krev nemohou ani lidé krát-
ce po onemocnění covid-19 nebo po očko-
vání proti koronaviru. Například u vakcíny
od Pfizer/BionTech musí počkat sedm dní
od podání dávky.
„Prosíme všechny, kteří jsou v dobré zdra-
votní kondici a ve věku 18 až 60 let, aby
k nám přišli, darovali krev a pomohli tak
v této náročné době všem potřebným,” ape-
luje Repovský. Dárci se kodběru krve aplaz-
my mohou objednávat e-mailem na adrese
transfuzni@npr.agel.cz nebo telefonicky na
čísle 581 271 103. (red)

Zásoby krve jsou podstatně menší než
v předchozích letech. 

Foto: archiv Nemocnice Agel Přerov
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V Galerii se představí Charita

Stejně jako v loňském roce připravuje místní
pobočka Charity Den s Charitou. Uskuteční
se v pátek 10. září od 9 do 17 hodin
v obchodním centru Galerie Přerov, kde
Charita interaktivní formou přiblíží veřejnosti
svou práci, prostřednictvím fotografií ji nechá
nahlédnout do charitního zákulisí. „V rámci
připraveného programu se představí každá
z našich sedmi služeb. Například zdravotní
sestry zDomácí zdravotní ahospicové péče
se zaměří na informace okrevním tlaku ana
jeho měření. Občanská poradna aporadna

pro dlužníky nabídne vědomostní kvíz. Cha-
ritní pečovatelská služba ukáže komplexní
přístup k duševnímu i fyzickému zdraví.
Romské komunitní centrum Žížalka před-
staví hry pro děti. Setkávání seniorů SPOLU
předvede pohybové aktivity. Nízkoprahové
denní centrum Lorenc si pro návštěvníky
chystá malé překvapení k zakoupení aRom-
ské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré
srdce přinese trochou hudby a tance,“
vyjmenovala program dne ředitelka Charity
Přerov Alena Pizúrová. (red)

Město Přerov pořádá u příle-
žitosti Evropského týdne mobi-
lity hned několik zajímavých
akcí. V sobotu 18. září se na
kolech už podruhé vydají
primátoři měst Olomouce, Pře-
rova a Prostějova na Hvězdi-
covou jízdu do Dubu nad
Moravou. „Z Přerova budeme
vyrážet ve 13 hodin z Masa-
rykova náměstí. Srdečně zvu
všechny, nejen Přerovany, aby se k nám na kole připojili. Po cestě náš peloton zastaví
na krátkou návštěvu i u některých starostů obcí, kterými budeme projíždět,“ láká
cyklisty na Hvězdicovou jízdu primátor Petr Měřínský. Dojezd do cíle je plánován v 15
hodin. V Dubu se mohou účastníci těšit na doprovodný program, atrakce pro děti
i drobné občerstvení. Dobrodružství, zábavu a poznání zase nabízí hra zvaná Kolo-
Caching. Milovníci cyklistiky budou moci hledat kešky už počtvrté. Hra je určena
především rodičům s dětmi, ale zapojit se může každý – vítáni jsou rovněž turisté,
i když ti budou limitováni vzdáleností umístěných kešek. Poklady budou ukryty na
svém místě od 16. do 26. září. Zájemci o hru se ale musí ve dnech od 1. do 14. září
zaregistrovat přes formulář umístěný na webu města Přerova. V den zahájení, tedy
16. září, každý zaregistrovaný účastník obdrží emailem souřadnice k místům, kde
jsou kešky schované. „Soutěžící budou letos hledat celkem šest kešek. Aby hra nebyla
tak snadná, souřadnice nejsou přesné, poklad se totiž nachází někde v jejich okolí.
K vytouženému cíli hledače dovede až indicie či hádanka, kterou obdrží zároveň se
souřadnicí,“ pozvala na KoloCaching Jana Pivodová z Kanceláře primátora. V každé
bedýnce je umístěn zápisník, do kterého se mohou nálezci podepsat, zapsat datum
a čas jejich návštěvy - anebo zde nechat i nějaký vzkaz pro další návštěvníky či pořa-
datele. Pro každého účastníka bude nachystaný i malý dáreček od města. (red)

Hvězdicová jízda a KoloCaching

Charita v Galerii představí všech sedm poskytovaných služeb. Foto: Archiv Charity Přerov

Místo tradiční akce „Dvorky“, která otevírala dvory v centru města, se v sobotu 11. září uskuteční celodenní festival „Zažít město jinak“. Ten se koná celo-
republikově a Přerov se do něj zapojí poprvé. „Součástí akce jsou různé aktivity, například série vernisáží v místních kavárnách, společná malba rekordního
koberce ve Wilsonově ulici, oživení náměstí Svobody lekcemi jógy, přednáškami o stromech či kompostování nebo přednášková série Pecha Kucha Night
večer v kině Hvězda. Také jsme se rozhodli využít samostatně prostor Pasáže, který je pro některé umělce velmi inspirující,“ vyjmenovala koordinátorka
akce Marta Jandová. Program, který si organizují jednotlivé spolky, organizace či osoby, bude i ve vyloučených lokalitách v Husově a Kojetínské ulici. 

Zažít město jinak. Program připravují spolky, organizace i jednotlivci

Náměstí Svobody
9.00 
Regionální snídáně (povídání s Jakubem
Špunarem o lokálním zemědělství)
9.30–10.00
Jóga – pozdravem slunci ke zdraví, jak
začít den a obnovit svou vitalitu 
(Lenka Jüngling)
9.30–11.00 
Beseda – Jak omezit odpad v domácnosti
9.30–11.00 
Workshop – Domácí výroba mýdel
10.30 – 11.00 
Jóga v každodenním životě – povídání
s protažením celého těla a tipy pro každý
den (Zuzana Viznarová)
10.30–11.00
Jógahrátky pro děti (Kateřina Kalabusová)
Doprovodná stanovistě: stromový kvíz,
bosý chodník a další…

PeťKafé, Jiráskova ulice 10
10.00–18.00 
Výstava: Jaroslava Bendová, slabozraká
malířka (enkaustika – malba rozpuštěným
voskem). Výstava se koná v rámci 27. roč-
níku festivalu „Dny umění nevidomých
na Moravě“. Workshop před kavárnou:
malování na kamínky
Živá hudba před kavárnou: Poslední tažení 

Klub českých turistů
7.30–16.30
Za historií přerovských vinohradů. www.kpts.cz

Wilsonova ulice
13.00–17.00
Koberec sounáležitosti (malba společného
koberce na pěší zóně)

Velká Pasáž, Kratochvílova ulice
(zažít Pasáž jinak…)
15.00–18.00
Umění v kavárnách: start v Pasáži + kapela
D.U.Bmusic
8 vernisáží v přerovských kavárnách +
hudební překvapení 
15.00
Výstavní síň Pasáž: BARVY ATVARY (Pavel
Bezděčka, obrazy + Pavel Toman, sochy) 
17.00–19.00 
F I E L D S outsider Art outsider Sound
outsider Heart – (mini)festival mimo-zní
elektrosonické hudby & raw-umění & veg
výstava:
14.00 
igoria – obrazy, DdaviD – obrazy, J. Sytař –
obrazy
hudba:
17.00
SOMNAMBVL –vibrace topologických polí

17.30
Skovka-art sound dance performance
18.00
DJ-Zvěrokvark – taneční hudba nejen pro
zvířata
od 14.00
vegan port – vegan info, food not bombs –
vegan občerstvení, products – potištěné
textilie

Vnitroblok Kojetínská
za železničním přejezdem
Od 19.00 promítání po setmění 
Posezení a letní kino v no-go zóně (Člověk
v tísni)
V Kojetínské a Husově ulice se bude konat
sousedské posezení u ohně zakončené
promítáním filmu s romskou tematikou.
Hosté se během večera dozvědí, co obnáší
metoda komunitní práce, kterou organi-

zace Člověk v tísni realizuje v těchto dvou
lokalitách. Budou-li mít zájem, obyvatelé
je provedou a povědí jim, jak se z míst
staly vyloučené lokality, jaké problémy jim
život v nich přináší, jak se s nimi vyrovná-
vají a co třeba plánují v lokalitách do
budoucna. Obyvatelé připraví klasické
i neklasické filmové občerstvení. 

Kino Hvězda
17.00–17.30 trávník vedle kina
Jóga pro dobrou pohodu s Gabrielou
Neradilovou
18.00–18.30 trávník vedle kina
Jóga s radostí s Mirkou Divišovou
Lekce jsou zdarma, karimatky s sebou
z domu.
20.20 
Pecha Kucha – téma NÁVRAT (vstupné
100 Kč)
Pecha Kucha Night je speciální formát
krátkých prezentací. Každá je vyvedena
na 20 obrázcích a na každý má prezen-
tující jen 20 vteřin, pak se automaticky
zobrazí další. Letošním tématem jsou
návraty – ať už jsou to návraty někoho
k něčemu, někoho někam či něčeho
někam. Vystoupí netradiční cestovatelka,
novodobí recyklátoři plastu, návštěvníci
se dozvědí více o projektu Housing First.

Primátoři tří měst se vydají na Hvězdicovou cyklojízdu
do Dubu nad Moravou už podruhé. Foto: Město Přerov

Foto: archiv Marty Jandové



PŘEROVSKÉ LISTY 9/2021 | 14DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROVSERVIS

Plavecký areál Přerov a Penčice – září
venkovní bazény vnitřní dětský bazén 50m bazén částečný pronájem

1. 9. 10–18 (dle počasí) 6–20 6–21 6–7.30 délka, 17–19 šířka
2. 9. 10–18 (dle počasí) 6–17, 19–20 6–17, 19–21 19–20 délka
3. 9. 10–18 (dle počasí) 6–20 6–21 6–7.30 délka 14–15

šířka 16–19 šířka
4. 9. 10–18 (dle počasí) 10–20 – –
5. 9. 10–18 (dle počasí) 10–18 – –
6. 9. 10–18 (dle počasí) 6–17 6–17 6–7.30 délka, 13–17 délka
7. 9. 10–18 (dle počasí) 6–20 6–21 6–7.30 délka, 16–18 šířka
8. 9. 10–18 (dle počasí) 6–17, 19–20 6–17, 19–21 6–7.30 délka, 13–17 šířka
9. 9. 10–18 (dle počasí) 6–17, 19–20 6–17, 19–21 6–7.30 délka,

13-14 šířka, 19–20 délka
10. 9. 10–18 (dle počasí) 6–20 6–21 6–8 délka, 13-15 šířka,

16–19 šířka
11. 9. 10–18 (dle počasí) 10–20 10–20 -
12. 9. 10–18 (dle počasí) 10–18 10–18 -
13. 9. zavřeno 6–14 6–14 6–14 šířka
14. 9. zavřeno 6–20 6–21 6–13 šířka, 16–18 šířka
15. 9. zavřeno 6–16, 19–20 6–16, 19–21 6–16 šířka
16. 9. zavřeno 6–9, 10–16, 6–9, 10–16, 6–9 šířka, 10–14 šířka, 

19–20 19–21 19–20 délka
17. 9. zavřeno 6–20 6–21 6–15 šířka, 16–19 šířka
18. 9. zavřeno 10–20 10–20 -
19. 9. zavřeno 10–18 10–18 -
20. 9. zavřeno 6–14 6–14 6–14 šířka
21. 9. zavřeno 6–20 6–21 6–13 šířka, 16–18 šířka
22. 9. zavřeno 6–16, 19–20 6–16, 19–21 6–16 šířka
23. 9. zavřeno 6–16, 19–20 6–16, 19–21 6–13 šířka, 19–20 délka
24. 9. zavřeno 6–20 6–21 6–15 šířka, 16–19 šířka
25. 9. zavřeno 10–20 10–20 -
26. 9. zavřeno 10–18 10–18 -
27. 9. zavřeno 6–14 6–14 6–14 šířka
28. 9. zavřeno 10–20 10–20 -
29. 9. zavřeno 6–16, 19–20 6–16, 19–21 6–16 šířka
30. 9. zavřeno 6–16, 19–20 6–16, 19–21 6–13 šířka, 19–20 délka

Plavání pro seniory
2. 9., 6. 9., 9. 9., 13. 9., 16. 9., 20. 9., 23. 9., 27. 9., 30. 9. (13–14)
Společná sauna z bazénu
18. 9. (10–20), 19. 9. (10–18), 25. 9. (10–20),26. 9. (10–18), 28. 9. (10–18)
Společná sauna zvenku
13. 9. (v párech 15–21), 14. 9. (ženy 13–21), 15. 9 (muži 13–21), 16. 9. (ženy 15–21), 17. 9. (muži 
15–21), 18. 9. (společná 10–20), 19. 9. (společná 10–18), 20. 9 (v párech 15–21), 21. 9. (ženy 13–21),
22. 9. (muži 13–21), 23. 9. (ženy 15–21), 24. 9. (muži 15–21), 25. 9. (společná 10–20), 26. 9. (společná
10–18), 27. 9. (v párech 15–21), 28. 9. (společná 10–18), 29. 9. (muži 13–21), 30. 9. (ženy 15–21)
Koupaliště Penčice
4. 9., 5. 9., 11. 9., 12. 9. ( 9.30–19 dle počasí)

KINO HVĚZDA PŘEROV
www.kinohvezdaprerov.cz, tel.: 581 33 13 13

1. 9. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel  12+
1.9. 20.00 Candyman titulky 15+ 
2. 9. 10.00 Bábovky BS 12+
2. 9. 17.30 After: Tajemství RP titulky 12+
2. 9. 20.00 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech RP titulky 
3. 9. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
3. 9. 20.00 After: Tajemství titulky 12+
4. 9. 15.30 Mimi šéf: Rodinný podnik P/Bijásek 3D dabing
4. 9. 17.30 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech titulky 
4. 9. 20.00 Deníček moderního fotra
5. 9. 15.30 Mimi šéf: Rodinný podnik  P/Bijásek 3D dabing
5. 9. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít BS
5. 9. 20.00 After: Tajemství titulky 12+
6. 9. 17.30 Zátopek 
6. 9. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel  12+
7. 9. 17.30 Shoky & Morthy: Poslední velká akce 12+
7. 9. 20.00 Rozhněvaný muž LEVNÉ ÚTERÝ
8. 9. 17.30 Deníček moderního fotra 
8. 9. 20.00 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech titulky
9. 9. 10.00 Matky BS
9. 9. 17.30 Jedině Tereza RP
9. 9. 20.00 Zhoubné zlo RP 15+

10. 9. 17.30 Zátopek
10. 9. 20.00 Cesta domů P 12+ 
11. 9. 15.30 Tlapková patrola ve filmu Bijásek
11. 9. 17.30 Deníček moderního fotra
11. 9. 20.00 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech titulky
11. 9. 20.20 PECHA KUCHA
12. 9. 15.30 Tlapková patrola ve filmu Bijásek 
12. 9. 17.30 Deníček moderního fotra
12. 9. 20.00 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech titulky 
13. 9. 17.00 Východní vzpomínky  AFO titulky
13. 9. 18.45 Vesmírný tok AFO titulky
13. 9. 20.30 In silico  AFO/Čestné uznání poroty AFO56 titulky
14. 9. 17.00 Tuleni z ostrova Sable  AFO titulky
14. 9. 18.00 Spánek: Načechraná revoluce  AFO
14. 9. 19.00 Poslední artefakt   AFO/VÍTĚZNÝ FILM AFO56 titulky
14. 9. 20.00 Pluto: Zmrtvýchvstání   AFO titulky
15. 9. 20.00 Zhoubné zlo titulky 15+
16. 9. 10.00 Gump – Pes, který naučil lidi žít BS
16. 9. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
16. 9. 20.00 Zelený rytíř RP 12+
17. 9. 17.30 After: Tajemství  
17. 9. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
18. 9. 15.30 Maxinožka 2 P/Bijásek dabing
18. 9. 17.30 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech titulky
18. 9. 20.00 Cesta domů 12+
19. 9. 10.00 Prohlídky protiatomového krytu a jeho tech. zázemí EHD 2021
19. 9. 11.00 Do krytů, Přerove! EHD 2021
19. 9. 13.30 Prohlídka promítací kabiny EHD 2021
19. 9. 14.00 Přerovské povstání, 75 let poté… EHD 2021
19. 9. 15.30 Croodsovi: Nový věk Bijásek
19. 9. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
19. 9. 20.00 Cesta domů 12+
20. 9. 17.30 Zátopek
20. 9. 20.00 Deníček moderního fotra
21. 9. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
21. 9. 20.00 Black Widow LEVNÉ ÚTERÝ titulky 12+
22. 9. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
22. 9. 20.00 Cry Macho P titulky 12+
23. 9. 10.00 Jan Werich: Když už člověk jednou je… BS 
23. 9. 17.30 Zbožňovaný RP 12+
23. 9. 20.00 Zhoubné zlo titulky 15+
24. 9. 17.30 Shoky & Morthy: Poslední velká akce 12+
24. 9. 20.00 Zbožňovaný 12+
25. 9. 15.30 Tlapková patrola ve filmu Bijásek
25. 9. 17.30 After: Tajemství titulky 12+
25. 9. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
26. 9. 15.30 Mimi šéf: Rodinný podnik  P/Bijásek 3D dabing
26. 9. 17.30 Zbožňovaný RP 12+
26. 9. 20.00 Zátopek
27. 9. 17.30 Cesta domů 12+
27. 9. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+ 
28. 9. 17.30 Rychle a zběsile 9 LEVNÉ ÚTERÝ dabing 12+
28. 9. 20.00 Zbožňovaný 12+
29. 9. 17.30 Schang – Chi a legenda o deseti prstenech titulky
29. 9. 20.00 Není čas zemřít PŘEDPREMIÉRA titulky 15+
30. 9. 10.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel  BS 12+
30. 9. 17.30 Minuta věčnosti RP 12+
30. 9. 20.00 Není čas zemřít RP 15+
Změna programu vyhrazena. P = premiéra | RP = republiková premiéra BS = Biosenior
Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub

6. září – zahájení cvičebního roku
■ rodiče a děti úterý 16.00
■ předškoláci pondělí a čtvrtek 16.00
■ mladší žactvo úterý a pátek 17.00 
■ starší žactvo úterý a pátek 18.00
■ míčové hry pro dospělé úterý a pátek 19.30
■ zdravotní cvičení, aerobic, body styling pro ženy pondělí a čtvrtek 17.00, 19.00 
■ rope skipping, karate a sportovní tanec pro děti i dospělé, sportovní gymnastika

pro chlapce, box, basketbal a volejbal pro dospělé, tai chi, badminton
■ Přesný rozpis tréninků najdete na www.sokolprerov.cz 
18. září – atletické závody 
od 21. září – akce Sokol v pohybu 
■ 21. 9. šibřinky pro nejmladší členy
■ od 23. 9. do 30. 9. všechny cvičební hodiny pro nováčky zdarma 
■ 25. 9. 17.00 Slovácké divadlo: Pošťácká pohádka
28. října – Vznik Československa
■ Sokolský běh republiky na 10 a 3 km, registrace www.behrepubliky.cz
■ 18.00 Slovácké divadlo: Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá

T.J. Sokol Přerov
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RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov, www.rcslunicko.cz
facebook: rcslunickoprerov
3. 9. Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu v rámci
týdne pěstounství – 15.00–18.00 hod., areál
venku Sokolská 26, vstup zdarma. Čekají na vás
stanoviště s úkoly pro děti, malování na obličej,
hrátky s bublinami, vystoupení mažoretek Fan-
tasy Přerov …
9. 9. Závody odrážedel, 9.00–12.00 hod., areál
venku Sokolská 26, vstupné 50 Kč/dítě. Nezapo-
meňte si odráždela a další pohyblivé prostředky,
kterými provedete slalom mezi kuželi, jízdu spasa-
žérem, zatáčení apod. Děti si vytvoří semafor,
budou poznávat dopravní prostředky a značky.
14. 9. Výroba přání – 16.00–19.00 hod., uvnitř
centra, vstupné 350 Kč (hlídání dětí zajištěno,
je potřeba nahlásit předem). Vyzkoušíte si embo-
sování, výrobu pečeti, krasopsaní a odnesete si
přání na různé příležitosti (k narozeninám, svátku,
svatbě apod.). Přihlášení na rcslunicko@email.cz
Herna je otevřená od 9.00 do12.00 hod., pro-
gram začíná od 10.00 hod.:
Úterý – herna s programem Zpívánky
Středa – herna s programem Pohybovky
Čtvrtek – herna s programem Tvoření
Sledujte naše facebookové stránky @rcslunic-
koprerov a webovky www.rcslunicko.cz, kde
jsou aktuální informace.

MYKOLOGICKÝ KLUB PŘEROV
24. výstava hub
17.–18. 8., PÁ 9–19 hod., SO 9–17 hod.

Klub Teplo, vstupné 30/10 Kč
Ukázky stovek druhů právě rostoucích hub,
mykologická poradna, výstavka fotografií
a kreseb. Přednášky Jiřího Polčáka v pátek
16.00 hod. (Houby Valašska), v sobotu 10.00
(Houby Hostýnských vrchů) a14.00 (Chráněné
a vzácné houby ČR).

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
10.–19. 9. 2021
zpřístupněné památky v Přerově a okolí
ZÁMEK PŘEROV 12.9.
Komentované prohlídky v časech: 9.30,
11.00, 13.30 a 15.00 hodin.
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 12.9., 8.00–16.00
PAMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ 11. 9.,
10.00–15.00 
SKLENÍK V MICHALOVĚ 11.–12. 9.,
10.00–12.00, 12.30–16.00
KOSTEL SV. VAVŘINCE 11. 9., 15.00–17.00
KOSTEL SV. MICHALA 11.–12. 9., 15.00
až17.00
KOSTEL SV. JIŘÍ 11.–12. 9., 15.00–17.00
KOSTEL SV. MAGDALENY 12. 9., 15.00
až 17.00
PRAVOSLAVNÝ CHRÁM SV. CYRILA
A METODĚJE 12. 9., 13.00–17.00
MĚSTSKÝ DŮM 12. 9., 9.00–15.00 
GALERIE MĚSTA PŘEROVA 11.–12. 9.,
9.00–17.00 
HRAD HELFŠTÝN 12. 9., celodenní bez-
platný vstup 9.00–17.00.
DŘEVOHOSTICE 11.–12. 9. 10.00–17.00 
– prohlídka kostela sv. Havla a zvonice 
KINO HVĚZDA – 19. 9. 
10.00 – prohlídky krytu a jeho technického
zázemí, vstupné 60 Kč 
11.00 – projekce snímku „Do krytů, Přero-
ve!“, vstupné 70 Kč
13.30 – prohlídky promítací kabiny s výkla-
dem, zdarma
14.00 projekce filmu „Přerovské povstá-
ní...75 let poté“, vstupné 70 Kč

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ SPARTAK PŘEROV
www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673 
7. 9. Schůze v restauraci Pivovar v 19 hod
9.–12. 9. Dny vysokohorské turistiky na
skalách Ždárských vrchů, celostátní sraz VHT
ve Sněžném, cvičné lezení na skalách  nebo
pěší túry, vlastní auta nebo vlakem. Penzion
Milovy, možnost polopenze
11. 9. Za historií přerovských vinohradů,
pěší trasy 15, 23 km, start 8.00–10.00 Pře-
rov, U červené kočky.
11. 9. Memoriál Jaroslava Švarce, pěší trasy
6, 10, 17, 25, 35, 50 km, start 6.30–9.00
Velký Újezd, hřiště TJ Sokol
17.–19. 9. Žďárské vrchy – pěší jednodenní
túry 15-20 km. Polopenze, penzion Milovy
25.–28.9. Podzim Jizerských hor. Pěší jed-
nodenní trasy 10–25 km. Polopenze, penzion
Kořenov, vlastní doprava

MUZEUM PROSENICE
Na Návsi 10
V rámci SOUSEDSKÝCH SLAVNOSTÍ -
ZAŽÍT MĚSTO JINAK dne 19. 9. 2021 od
15.30 hodin proběhne výstava obrazů Anny
Sypěnové a hudební vystoupení Ivy Kevešové
Stáncové s La Boujeau.

TOM Lišáci
12. 9. Orizaro – pohádkovým lesem
31. ročník, start na Laguně u restaurace Baš-
ta u Dokládalů od 14.00 do 15.30 hodin.
Losování o ceny a bohaté občerstvení je
zajištěno.
                       
CHARITA PŘEROV
www.prerov.charita.cz

10.9. Den s Charitou, Galerie Přerov, 9–17
hodin
Interaktivní a zábavný den, ze kterého si
návštěvníci odnesou také informace o posky-
tovaných službách Charity a kontakty na její
pracovníky. Chybět nebudou ani fotokoláže
z jednotlivých služeb, které nabídnou barevný
vhled do charitního zákulisí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
13.–17. 9. Prodej vyřazených knih, suterén
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 8.00
do 17.00 hod.
23. 9. Jak předcházet bolestem zad – před-
náška Pavlíny Dočkalíkové, učebna MěK
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
hod.
29. 9. Na kole do Gruzie a zpět – cestova-
telská beseda s Tomášem Vejmolou, Minis-
terstvo zemědělství ČR v Přerově, Wurmo-
va 2, od 17.00 hod.
do 30. 9. Odlož mobil v knihovně – odložte
u nás svůj vysloužilý telefon a soutěžte
o ceny, všechna pracoviště knihovny v pro-
vozní době
Akce pro děti:
1. 9. – 30. 9. Obal si svou učebnici – pomá-

háme školákům s přípravou do školy, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, a pobočka
v Předmostí, Hranická 93/14, v provozní
době pracovišť
7. 9. Tvořivá dílna – želvička, půjčovna pro
děti, Palackého 1, od 12.00 hod.
17., 24. 9. X-BOX (oblíbené pohybové akti-
vity), půjčovna pro děti, Palackého 1, od
14.00 do 16.00 hod.
17., 24. 9. Herní klub „Háčko“ (stolní a spo-
lečenské hry), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 14.00 do 16.00 hod.
Aktuální informace o akcích sledujte na
webových stránkách a na sociálních sítích
knihovny. 

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska • Entomologie
Mineralogie • Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy: 
od 30. 7. do 31. 10. 2021                   
Mezi mraky: 110 let přerovského
letectví / generál Karel Janoušek a dal-
ší… Velký výstavní sál. Vstupné 60/30 Kč
od 11. 5. do 31. 10. 2021                   
Gotické, renesanční a raně barokní
kachle Přerovska. Kaple. Vstupné 40/20Kč
od 11. 5. do 29. 8. 2021                     
Josef Spáčil – Vzpomínky. Historický sál.
Vstupné 20/10 Kč
od 15. 7. do 28. 11. 2021                   
Dopravní prostředky na prvorepubli-
kových školních obrazech.
Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč

Akce pro veřejnost: 
10. 9. Muzejní noc 2021. Noční prohlídka
muzea s bohatým doprovodným programem
včetně tančírny a tvořivé dílny pro děti. Pře-
rovský zámek, 18–22 hodin, vstupné
60/30 Kč. Více info na https://prerovmu-
zeum.cz/ nebo na FB profilu muzea.
12. 9. Volný vstup. Komentované prohlíd-
ky stálých expozic zdarma v rámci Dnů evrop-
ského kulturního dědictví. Prohlídky
proběhnou v časech: 9.30, 11.00, 13.30
a 15.00 hodin.
21. 9. Mezi mraky s Ing. Morkusem.
Přednáška k výstavě „Mezi mraky: 110 let
přerovského letectví. Generál Janoušek a dal-
ší.“ Od 17 hodin v Korvínském domě, Horní
náměstí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč.
24. 9. Všichni tvoří na nádvoří. Výtvarná
dílna pod širým nebem. V prostoru nádvoří
přerovského zámku od 14 do 17 hodin. Akce
se koná pouze za příznivého počasí. 
Více info na https://prerovmuzeum.cz/ 
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., si
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací o akcích Muzea Komenského
v Přerově, p. o.: Mgr. Jana Trtíková, telefon:
581 201 929, mob.: 725 337 426, e-mail:
trtikova@prerovmuzeum.cz
                      
ORNITOLOGICKÁ STANICE
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro
veřejnost dlouhodobě uzavřena, provozní
doba 9–15 hodin.

Informace o konání akcí ORNIS
podle situace aktuálně ověřte na
https://ornis.cz/ nebo FB! 
Akce pro veřejnost: 
3. 9. Výtvarná dílna – skleněná mozai-
ka. Ptáček nebo kytka z mozaiky sVeronikou
Matlochovou. Přihlášky do 1. 9. na syrycan-
ska@prerovmuzeum.cz nebo 581 219 910
12. Koná se při minimálním počtu 5 přihlá-
šených. Od 16 hodin v budově ORNIS, Bez-
ručova 10 v Přerově. Vstupné 450 Kč.
6. 9. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího
Polčáka o houbách, mykologická poradna.
Od 17 hodin v Korvínském domě, Horní
náměstí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč.
11. a 12. 9. Stánek ekoporadny na
Okresní zahrádkářské výstavě. Poradna
k přírodním zahradám a Semínkovna zdar-
ma. Oba dny 9–17 hodin, sokolovna v Oseku
nad Bečvou.
17. a 18. 9. Swap. Výměnný bazar pod-
zimního a zimního oblečení v rámci akce
Zažij město jinak. 
17. 9. od 13 do 18 hodin, 18. 9. od 9 do 12
hodin v Korvínském domě na Horním náměs-
tí. Příjem darovaného oblečení v průběhu
swapu nebo předem do 16. 9. v budově
ORNIS. Vstupné 30 Kč.
Ekoporadna
pondělí až pátek 9–15 hodin
Mykologická poradna
pondělí 9–15 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25
v Přerově
                      
HRAD HELFŠTÝN 
1.–30. 9. 2021 otevřeno denně mimo
pondělí 9–17 hodin
Výstavy:
do 10. 10. 2021 Indra Stein: Z doby
smrtonosných dětí. 
Galerie na II. hradním nádvoří – vstupné
v rámci prohlídky hradu.
Akce pro veřejnost: 
11. 9. Komentované noční prohlídky.
Prohlídky hradu Helfštýna včetně torza rene-
sančního paláce, které bylo návštěvníkům
zpřístupněno v roce 2020. Rezervace nutná
nejpozději do 3. 9. 2021 na e-mailu
helfstyn.rezervace@email.cz.Vstupné
300/200 Kč. Prohlídky probíhají od 19 do
23 hodin vždy v každou celou hodinu.
12. 9. Volný vstup.Vstup na hrad Helfštýn
zdarma v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví.Od 9 do 17 hodin.
26. 9. Závěr sezony Oldtimer Clubu
Helfštýn. Tradiční setkání členů klubu sbě-
ratelů historických vozidel Oldtimer Club
Helfštýn. Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz
Podrobné informace o akcích včetně časů
prohlídek najdete na www.helfstyn.cz
Změna programu vyhrazena.

 SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
www.svcatlas-bios.cz, tel.: 581 209 353
30. 8. Otevřené hodiny gymnastiky 
15.30–17.00 hod. tělocvičny v budově
ATLAS, ukázka gymnastiky, možnost vyzkou-
šet si cvičení na nářadí
31. 8. od 16.00 hodin Magická stezka
na Laguně
Zábavná stanoviště s úkoly pro děti s rodiči
(zájemce o činnost v kroužcích), informace
k novému školnímu roku.
V září přijímáme průběžně přihlášky do
zájmových kroužků, bližší info na webu SVČ
nebo po telefonu.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov, Vítězslav Vaculík
tel.: 776 806 161
1. 9. Potůčník–Prameny–Velké Losiny–Rapotín,
13 km, vlak 6.35 hod., vede C. Punčochářová
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4. 9. Zdětín–Ptenský Dvorek–Na Pohodlí–
Ptení–Zdětín, 16 km, vlak 6.57 hod., vede H.
Dittelová
8. 9. Hrubá Voda zast.–Pohořany–Véska–
Svatý Kopeček, 12 km, vlak 7.04 hod., vede
H. Dittelová
11. 9. Jeseník–Studniční vrch–Medvědí
kámen–Lipová lázně, 15 km, vlak 6.35 hod.,
vede M. Ligurský
15. 9.Troják–Bludný–Končiny–Ratiboř, 12km,
bus 8.00 hod., vede H. Dittelová
18. 9.Napajedla–Halenkovice–Žlutava–Otro-
kovice, 15 km, vlak 7.37 hod., vede M. Ligur-
ský
22. 9. Krnov–Bezručův vrch–Ježník–Krnov,
12 km, vlak 6.35 hod., vede C. Punčochářová
25. 9. Bruntál–Uhlířský vrch–Venušina sop-
ka–Valšov, 17 km, vlak 6.35 hod., vede M.
Ligurský
29. 9. Podhoří–zříc. hradu Drahotuš–Uhří-
nov–Kunzov–Drahotuše, 13 km, vlak 6.05
hod., vede H. Dittelová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová 
tel.: 725 017 083
2. 9. Tučín–Želátovice–Přerov, 10 km, vede
Szabóová, bus 9.20, nást. 22
9. 9. Hradec Králové – architektura a parky,
10 km, vede Michňová, vlak 6.09 
11. 9. Hovězí – Ochmelov – Lysný – Vsetín,
16km, vede Sedláková, vlak 6.30, účast nahlá-
sit vedoucí
16. 9. Chropyně–NS kolem Chropyně, 9 km,
vede Láhnerová, vlak 8.57, ev. prohlídka
zámku
18. 9. Brno, Kamenná kolonie – Holedná,
15 km, vede Šťávová, vlak RJ 7.37
23. 9. Čekyně–Lhotka–Kokory, 8 km, vede
Lančová, bus 7.30, nást 15
30. 9. Poděbrady –ksoutoku Labe s Cidlinou,
10km, vede Michňová, vlak 6.09, pěšky a lodí
k soutoku

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
2. 9. Zakládání ovocných kvasů
Přednáška od 17 hod. v Jateční 26, Přerov
11. a 12. 9. Zahrada Přerovska
Výstava ČZS v sokolovně v Oseku n. Bečvou,
9–17 hod.
1. 9., 15. 9., 29. 9.Odborná poradna a kan-
celář, 15–18 hod., Jateční 26, Přerov

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
12. 9. Setkání chovatelů exotického ptactva
18.–19. 9. Celostátní výstava  a okresní
dožínky
25. 9. Bleší trhy
26. 9. Setkání chovatelů exotického ptactva

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Čtvrtek 2. 9. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 6. 9. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Proč nás bolí nohy? – Olga Župková
11.00 hod. cvičení paměti
Středa 8. 9.
Vycházka: Klášter Šternberk. Odjezd vlakem
v 8.09 hod. Vstupné 50 Kč. Předpokládaný
návrat 15 hod.
Čtvrtek 9. 9.
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 13. 9. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Cesta na vrchol Kilimandžára –
Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
Čtvrtek 16. 9.
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 20. 9. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Malé Karpaty a hrad Beckov –
Mgr. Eva Tkadlecová
Čtvrtek 23. 9. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 27. 9. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Poutní místa: Dobrá Voda –
Mgr. Martina Krejčířová
Čtvrtek 30. 9. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech 
PC kurz pro začátečníky – kurz se skládá
ze sedmi lekcí, vždy v pondělí od 14.45
do 16.15 hod. Kurz začíná v pondělí
20. 9. 2021. Cena kurzu je 450 Kč. Kurz
probíhá v Centru SONUS, Palackého 17a
a přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel.
777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
1. 9.Pražský výběr, park Michalov, 19.00 hod.
3.–5. 9. Mistrovství světa týmů v ringu
34. ročník (základna Dlažky Rajnochovice)
10.–12. 9. Dědeček Čoko a babička Deli
(základna Dlažky Rajnochovice)
10.–12. 9. IQlandia Liberec – zájezd pro
děti
24.–27. 9.Velké Dláždění –31. ročník turnaje
10–11 členných týmů (základna Dlažky Raj-
nochovice)
30. 9. Tango – koncert rockové kapely (Klub
Teplo, Přerov)

GALERIE ESO
KRATOCHVÍLOVA 22

V září v Galerii ESO mimo jiné uvidíte zcela
nové obrazy malířky Dagmar Karell. Ta se naro-
dila v roce 1958 v Hradci Králové, studovala
anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy vPraze adále na Univerzitě
Britské Kolumbie vKanadě. Během svého živo-
ta žila v Kanadě, Izraeli aVelké Británii a pra-
covala mimo jiné i jako reportérka pro CBC –
Radio Canada International. Inspiraci pro své
obrazy nacházela nejen během svých cest
(USA, Mexiko, Havajské ostrovy, Malajsie, Thaj-
sko, Singapur), ale především vpřírodní kráse
pobřeží Pacifiku avumění indiánského kmene
Haida na pobřeží Britské Kolumbie. Na svém
abstraktním stylu pracovala pod vedením
Roberta Genna, jednoho z nejvýznamnějších
pokračovatelů proslulé výtvarné skupiny
„Group of Seven“. Její díla se nacházejí v sou-
kromých i veřejných sbírkách v Kanadě, USA,
Japonsku a Evropě. Od roku 2016 je členkou
Unie výtvarných umělců.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
KRATOCHVÍLOVA 14, TEL.: 581 217 187

V sobotu 11. září v 15 hodin bude v galerii
otevřena nová výstava snázvem Barvy atva-
ry. Tentokrát v Pasáži objevíte umělce, kteří
vPřerově dosud nevystavovali. Jsou to přátelé
z Jihlavy – Pavel Bezděčka, který bude vysta-
vovat obrazy, a Pavel Toman, který zde nain-
staluje své sochy. 

Pavel Toman je učitelem na střední škole,
mimo svoji profesi se již několik desítek let
zabývá sochařskou tvorbou. Zpočátku to
byly drobnější sochařské práce, které však
časem stále nabíraly na velikosti až k roz-
měrným sochám. Při tvorbě soch vyzkoušel
různé materiály, největší prostor pro realizaci
svých představ, pocitů a fantazií našel ve
dřevě.
Pavel Bezděčka pracoval v mnoha profe-
sích, posledních patnáct let je kurátorem
zoologických sbírek v Muzeu Vysočiny Jihla-
va. Vedle zoologie ho baví fotografování,
kresba a malba, psaní pohádek a bajek,
cestování. Fotografie uplatnil v řadě knih,
časopisů, propagačních materiálů a také
na více než sedmdesáti autorských či kolek-
tivních výstavách. Ilustracemi doplňuje ze-
jména své odborné publikace a pohádky
pro děti. Počítačové malbě (computer pain-
ting) se věnuje od roku 2012. Od roku 2014
své obrazy vystavuje – zatím na více než
padesáti autorských a kolektivních výsta-
vách.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Galerie
Hanácky nebe
I v září pokračuje výstava představující neje-
nom hodové tradice, ale taky s trochou nad-
sázky představuje všechno, co by do nebe
patřit určitě mělo. Stále můžete využít krojový
fotokoutek nebo velmi tradiční hodové
recepty. Kromě tradičních ukázek toho, jak
a proč se na Hané hody slavily a slaví, na
výstavě uvidíte také přerovské slavnostní
i pracovní kroje. Některé z nich budou pre-
zentovat i droboučké panenky s věrnými
replikami krojů, které připravila Magda Bar-
boříková. 
Zastavení v čase
Výstava věnovaná loňskému 150. výročí
Gymnázia Jakuba Škody v Přerově musela
být kvůli covidu přeložena z října 2020. Pro
návštěvníky je nachystána procházka historií
školy ve fotografiích a dobových dokumen-
tech. Na vernisáži, která je plánována v pátek
17. září v 17 hodin, vystoupí s hudebním
doprovodem studenti GJŠ, úvodní slovo
přednese PhDr. František Hýbl.
Salonek galerie 
Vzpomínková výstava na Františka
Venclovského připomene 50. výročí pře-
možení kanálu La Manche. Exponáty
k zápůjčkám poskytne vedle Muzea
Komenského v Přerově také rodina slav-
ného sportovce. Autorkou textové části
výstavy je historička Šárka Krákorová Pajůr-
ková. 

Týden (pro) pěstounství a Den (pro) pěstounství 2021
V týdnu od 6. do 12. září proběhne již
4. ročník celorepublikové akce Týdne
(pro) pěstounství. V Přerově se zájemci
mohou například těšit na výstavu foto-
grafií pěstounů z Olomouckého kraje,
která aktuálně probíhá v prostorách
Galerie Přerov abude trvat do poloviny
září. Jejím cílem je zvýšit informova-
nost široké veřejnosti o pěstounské
péči jako o jedné z forem náhradní
rodinné péče, přiblížit život dětí

v náhradních rodinách a ukázat, že
dětem v pěstounské péči se věnují
muži i ženy různých profesí, věku
i vzdělání.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Pře-
rově připravil orgán sociálně právní ochrany
dětí Magistrátu města Přerova výstavu knih
s tematikou náhradní rodinné péče, k vidění
bude během měsíce září v sídle knihovny na
Žerotínově náměstí.Rodinné centrum Slu-
níčko nachystalo na pátek 3. září ve Sluníčku

akci s názvem Odpoledne pro (nejen vlastní)
rodinu. Na děti budou čekat stanoviště s úko-
ly, malování na obličej, hrátky s bublinami
avystoupení mažoretek Fantasy Přerov. Rodi-
če budou mít možnost setkat se s odborníky
pracujícími v oblasti náhradní rodinné péče
a dozvědět se tak více o této problematice. 
Magistrát ve spolupráci s doprovázející orga-
nizací Vlaštovky připravil také besedu, na
které představí systém náhradní rodinné
péče v České republice a uvede na pravou

míru mýty, které kolem pěstounství panují.
Akce se uskuteční ve středu 8. září od 17
hodin v prostorách kavárny Peťkafé v Jirás-
kově ulici. 
Týden (pro) pěstounství vyvrcholí v neděli
12. září na Výstavišti Flora v Olomouci akcí
s názvem Den pro rodinu vlastní i náhradní.
V průběhu celého dne zde budou probíhat
přednášky s pěstouny, pro děti i dospělé je
připraven atraktivní program, mimo jiné
vystoupí divadlo Tramtárie a písničkář Voxel.
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