
Místní dny pro 
klima
Nabídnou informace 
o ekologii, hry i výpravy za 
poznáním.

Kalendář města  
v prodeji
K dostání je za 250 korun 
v Městském informačním 
centru. 
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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 22. srpna na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Ve dnech 23. a 24. září proběhnou v České republice volby do zastupitelstev měst a obcí. Volební místnosti budou i v Přerově už tradičně otevřeny 
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Jejich počet a umístění budou s jedinou výjimkou stejné jako při předchozích volbách. Kvůli 
rekonstrukci nahradí volební místnost v Meoptě prostory v ulici Bohuslava Němce 4. Občané si zvolí celkem 35 nových zastupitelů – vybírat mohou 
z 11 volebních uskupení.  

S jedničkou se bude o hlasy voličů ucházet 
ANO 2011, s dvojkou Společně pro Přerov 
– koalice politického hnutí Změna a NEZÁ-
VISLÉ VOLBY. S trojkou se o přízeň voličů 
hlásí politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁ-
VISLÍ, se čtyřkou Česká strana sociálně de-
mokratická. Pětku si vylosovala Svoboda 
a přímá demokracie (SPD), šestku sdružení 
Za prosperitu města Přerova a jeho míst-
ních částí. Se sedmičkou do voleb vyrazí 
Komunistická strana Čech a Moravy, s os-
mičkou sdružení Pomáháme městu – ODS 

a nezávislé osobnosti. Devítku získalo Srd-
ce Přerova, desítku Piráti – ODVAHA ZMĚ-
NIT PŘEROV. S jedenáctkou uzavírá přerov-
skou nabídku politických stran a uskupení 
koalice KDU-ČSL a TOP 09. 
„Napište nám, na co se chcete zeptat 
lídrů stran!“ – s touto výzvou jsme se 
obrátili před prázdninami na čtenáře Pře-
rovských listů. Ti nám zaslali následujících 
deset otázek. Lídři si pak mohli zvolit 
pouze dvě z nich, na které odpoví. Jak se 
s dotazy vypořádali, naleznete na str. 2. 

1.  Co podle vás v Přerově funguje dobře, 
a co naopak vůbec – a jak to změníte?

2.  Jak dostanete do Přerova investory?
3. Co uděláte s dostupností bydlení?
4. Co uděláte, aby na ulici, na bazéně, 

na hřišti a na různých akcích neob-
těžovali slušné občany problémoví 
spoluobčané, zejména příslušníci 
romského etnika?

5. Co uděláte, aby z ulic zmizeli bezdo-
movci?

6. Jak zde chcete udržet mladé lidi? Co 

plánujete pro rodiny s dětmi?
7. Jste spíše pro investování i za cenu 

úvěru a zvyšování zadluženosti měs-
ta nebo chcete spíše šetřit?

8. Jak pomůžete lidem v době krize, 
když rostou ceny a vše se zdražuje?

9. Jak chcete vrátit život do obchodníky 
i lidmi opuštěného centra města?

10. Jaké máte plány s budovami v ma-
jetku města, které jsou již delší dobu 
prázdné a vyžadují opravu? Jaké plá-
ny máte se Strojařem?  (red)

Pořádek ve městě, zchátralý majetek, problémy s minoritou… 
Lídři mohli odpovědět na dvě otázky, které jsou jim blízké

Nový školní rok přinese dvě vzdělávací novinky. Otvírá se 
Svobodná základní škola i dětská skupina Mamutík 
Rodiče, kterým nevyhovují běžná školská zařízení a mají proto problém vybrat pro své ratolesti odpovídající mateřinku či základní školu, to mají od nového 
školního roku jednodušší. V Přerově se otvírají hned dvě soukromá zařízení – jedno je určeno pro malé děti, to druhé je alternativou základního vzdělávání. 

Už od září  se na adrese náměstí TGM 14 
otvírá  Svobodná  základní  škola,  jejímž 
zřizovatelem je Michal Vodička. Pedago-
gických zkušeností má dost – jedenáct let 
učil na víceletém gymnáziu, kde vedl Klub 
nadaných dětí Mensy, jako ředitel vybudo-
val a šest let vedl olomouckou ScioŠkolu. 
„Naše  škola  se  od  běžné  základní  školy 

liší zejména v přístupu k dětem – u nás 
mohou být děti samy sebou, jsou sebevě-
domé, zodpovědné za sebe a svá rozhod-
nutí. Tvoříme prostor, který je hluboce de-
mokratický,  protože  klade na první místo 
člověka, lidskou duši. Vzdělání je založené 
na vzájemném respektu, porozumění, 
ochotě se učit,“ popisuje Vodička. Kon-

cept Svobodné základní školy je velmi po-
dobný ScioŠkole, i tady se budou děti učit 
rozdělené do takzvaných trojročí – tedy 
tři ročníky současně. „Od září k nám na-
stupuje deset dětí v rámci denního studia 
a dvacet takzvaných domškoláků. Ti nebu-
dou docházet pouze jednou za půl roku 
na přezkoušení, ale budou se účastnit akcí 
školy, různých workshopů a podobně,“ vy-
světluje Vodička. Škola ale není bezplatná 
– pro školní rok 2022 a 2023 činí školné 
pět tisíc korun měsíčně, v příštím roce pak 
rodiče zaplatí o tisíc korun více.

Vesmírné vzdělávání 
Od října se v Přerově rozšíří také nabídka 
pro děti od dvou do šesti let. Nová dětská 
skupina Mamutík, která bude fungovat 
jako nezisková organizace, se otevře v pro-
storách bývalého Rodinného centra Sluníč-
ko v Sokolské ulici. „Prostory bylo nutné 
kompletně zrekonstruovat – dělaly se nové 
rozvody elektřiny, omítky, podlahy, nové 
příčky, podhledy. Budeme mít i kompletně 
novou koupelnu, kuchyň, prádelnu i zá-
zemí pro zaměstnance. Lidé, co byli zvyklí 

chodit do rodinného centra, to zde nepo-
znají,“ popisuje zřizovatelka dětské skupiny 
Kristýna Šrámková. Mamutík nabídne záze-
mí celkem dvaceti čtyřem dětem. „Budou 
rozděleny do dvou tříd po dvanácti, starat 
se o ně budou dvě pedagožky a jedna chů-
va. Je možné zapsat dítě na celý měsíc, ale 
i třeba jen na určité dny v týdnu. Nabízíme 
i variantu jednorázového hlídání. Především 
jsme chtěli vyjít vstříc maminkám, které se 
musí vrátit do práce, ale nemají kam dát 
dvouleté dítě,“ podotýká Šrámková. Ce-
lodenní  školné  v  jeslích  činí  4  900  korun 
měsíčně, v mateřince pak o tisícovku víc. 
Jednodenní vstup přijde na 520 korun, 390 
korun za den pak zaplatí rodiče, kteří zde 
dítě umístí nejméně osmkrát v měsíci. Mo-
tto dětské skupiny Mamutík zní: Vesmírné 
vzdělávání a neskutečná zábava. „Naším 
cílem  je  seznámit  už  ty  nejmenší  děti  se 
zajímavostmi světa – podmořským světem, 
světem, který je vidět jen přes mikroskop, 
ale i vesmírem. Společně budeme dělat 
pokusy, podíváme se na masožravé květiny, 
budeme cvičit jógu, zpívat, i se učit angličti-
nu,“ vyjmenovává Kristýna Šrámková.  (red)

Bývalé prostory Rodinného centra Sluníčko prochází kompletní rekonstrukcí. Své služby 
zde bude nabízet dětská skupina Mamutík.   Foto: Anna Vojzolová 
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Petr Vrána
ANO 2011 

8. Na rozdíl od 
vlády máme 
plán. Lidé po-
moc potřebují, 
jsme v nejslo-
žitější  situaci 
v novodobé 
historii naší 
země a bohu-
žel  vládnoucí 
slepenec na 

občany kašle. A pokud už náhodou něco 
udělá, je to pozdě a pomoc je nedostateč-
ná. Takže  je to na nás, na vedení města, 
abychom alespoň částečně pomohli li-
dem v Přerově. Nejdůležitější, co můžeme 
ovlivnit, je cena tepla. Osm let vedu měst-
skou  společnost Teplo Přerov a už něko-
lik let se nám daří držet pro naše občany 
nejlevnější cenu tepla v České republice! 
Navzdory různým tlakům v minulosti je 
tato společnost ve 100% vlastnictví města 
a díky tomu, že nám patří velká část tech-
nologií a investujeme do jejich moderni-
zace, jsme schopni vyjednat nejvýhodnější 
ceny, z čehož profitují obyvatelé Přerova. 
Pokud bude hnutí ANO i nadále vést naše 
město, slibuji, že zachováme jednu z nej-
levnějších cen tepla v ČR.  Dále můžeme 
jako město ovlivnit například výši daně 
z nemovitostí a poplatek za psa. Garantu-
ji, že tyto poplatky nezvýšíme, a poplatek 
za svoz odpadů udržíme na přijatelné výši.
10.  Dost  majetkových  věcí  jsme  už  vy-
řešili. Například jsme prodali budovu 
Chemoprojektu investorovi, který tam 
nyní buduje velmi potřebné Alzheimer 
centrum. Z dlouho chátrajícího Blažkova 
domu bude inovační centrum pro začí-
nající přerovské podnikatele, studenty 
a přerovské firmy. Našli  jsme smysluplné 
využití  pro  městskou  budovu  na  adrese 
Čechova 43, kde nyní soukromý investor 
začíná stavět byty. Zdemolovali jsme pro-
blematický  Chemik  -  myslím,  že  se  tím 
ulevilo všem obyvatelům v okolí. Zrekon-
struovali jsme i budovu na náměstí Pře-
rovského povstání a vyjednali zřízení Vyš-
ší odborné školy zdravotnické. Čeká nás 
přestavba budovy bývalého Emosu na ná-
městí TGM na nový magistrát, který nyní 
sídlí v šesti různých budovách. To je velká 
výzva a jsem zvědavý, jakou cenu se po-
daří  vysoutěžit.  Poté  se musí  zastupitel-
stvo rozhodnout, zda do tak náročného 
projetu město půjde. Problémem zůstává 
například budova bývalého hotelu Stro-
jař. Město s  jeho koupí neváhalo,  i když 
jsme nevěděli, co s ním. Hrozilo totiž, že 
zde vznikne ubytovna pro stovky nepři-
způsobivých. Nyní zastupitelstvo schválilo 
záměr prodeje objektu do soukromých 
rukou s tím, že jasně stanovíme podmín-
ky  budoucího  využití.  Pokud  budu moci 
i nadále mluvit do chodu města, tak pro-
sadím, aby podmínky prodeje byly přísné 
a  aby  jediné možné  využití  budovy  bylo 
pro bytovou výstavbu. 

Jan Horký 
Společně pro Přerov – 
koalice politického hnutí  
Změna a NEZÁVISLÉ VOLBY

9. Centrum 
města je 
p r á z d n ě j š í , 
než  bychom  si 
přáli, ale neří-
kal bych,  že  je 
opuštěné. To, 
že  nás  vítají 
prázdné výlo-
hy, má několik 
příčin: vysoké 

ceny nájmů od soukromých majitelů, kteří 
nemají  vůli  zlevnit  a  raději  drží  cenovou 
úroveň. Dále pak velký rozvoj interneto-
vého nakupování, nezdravě vysoký podíl 
prodejních ploch v obchodních centrech 
a  nedostatek  odvážných  obchodníků. 
Tento mix se nevyhýbá ani jiným městům 
a  zmůžeme  málo:  například  pronajímat 
městské nebytové prostory za nízkou 
cenu, případně pomocí výběrového řízení 
hledat  obchod  či  službu,  která  v  centru 
chybí. A upravit územní plán tak, aby už 
další nákupní centra nevznikala. Navrho-
vali jsme, aby město nesouhlasilo s dalším 
rozšiřováním  zóny  u  Kauflandu,  ale  za-
stupitelům dnešní koalice to bylo vlastně 
jedno.
Je třeba si uvědomit, že živé město dělají 
především lidé, kteří v něm bydlí. I pro-
to  myslíme,  že  v  objektu  na  nám.  TGM 
8 mají být i byty. Navíc, veřejné prostory 
musí být příjemné a zvát k pobytu. Pře-
mýšlíme  proto,  jak  na  náměstí  TGM do-
stat stromy, které opravdu stíní. Do té 
doby uvažujeme o mobilním stínění. Oži-
vení přispěje i obnova provozu restaurace 
v Městském domě včetně letní předza-
hrádky nebo vodní prvek v úrovni dlažby.
10. Na rozdíl od jiných se nechystáme celý 
Strojař prodat, a už vůbec ne pod cenou. 
Dle našeho přesvědčení (i odborného ná-
zoru)  je  možné  jej  přestavět  na  kvalitní 
a různorodé byty na skvělém místě. Byty 
městské, tedy nájemní, doplněné služba-
mi v přízemí. Dům nesmí být monofunkč-
ní, ale přirozeně nabízet různě velké byty, 
od  startovacích,  přes  ty  klasické,  až  po 
větší,  které může město  nabízet  potřeb-
ným profesím jako bonus. Důležité je, že 
půjde o městské byty – město tedy bude 
nastavovat pravidla a na jejich dodržování 
i dohlížet.
Největším háčkem výstavby budou po-
žadavky  na  parkování.  Bude  potřeba 
patrové řešení, pokud nemá jít o bydlení 
uprostřed parkoviště a má zbýt i místo na 
zeleň.
Je také třeba stanovit rámcová pravidla 
výstavby pro celý blok na nábřeží. Po více 
než  deseti  letech,  co  v  Přerově  dělám 
osvětu kolem architektury a její kvality, je 
už naprosto přirozené, že projektant bude 
vybrán v architektonické soutěži. Tuto in-
vestici dává smysl spustit ve spolupráci se 
soukromým kapitálem. 

Zdeněk Horák
STAROSTOVÉ  
A NEZÁVISLÍ

1. Bohužel 
nelze označit 
mnoho věcí 
v našem měs-
tě (kromě IZS), 
které by dob-
ře fungovaly, 
nebo alespoň 
fungovaly. Stá-
le přetrvávají 
problémy, kte-

ré jsou dlouhodobě neřešené a není zde 
patrná snaha o změnu. Pokud se podíváte 
na okolní, velikostí i významem srovnatel-
ná města,  je zřejmé, že  to naše opravdu 
nevzkvétá. 
Je otázkou, zda téma dostavby dál-
ničního obchvatu zůstane opět pouze 
předvolebním tématem, nebo zda nová 
rada města spojí v této otázce všechny 
povolební subjekty a společně vyvinou 
veškeré úsilí pro uskutečnění tohoto 
projektu. To není otázka stranických 
preferencí,  ale  otázka  přežití  regionu. 
Je třeba nabídnou investorům možnost 
realizace  jejich  záměrů,  což  přinese 
mimo jiné nabídku nových pracovních 
příležitostí a zvýšení ekonomické bonity 
obyvatel. 
Dále je zde problém zajištění pořádku 
a bezpečnosti ve městě. Problém není až 
tak složitý jak se zdá. Všichni občané ČR 
musí respektovat dané zákony a za jejich 
porušování musí být opět všichni stejně 
sankcionováni. Toto je problém vyma-
hatelnosti a funkčnosti městské policie 
v součinnosti s Policií České republiky. 
Dovolím si malou parafrázi, která by 
možnou  nápravu  urychlila:  Pomáhat, 
zákon důsledně vymáhat a chránit. Pří-
nosné by jistě bylo také zajištění trva-
lého monitoringu všech problémových 
lokalit.
6. V prvé řadě je třeba zajistit dostup-
nost nájemního bydlení. To jsou spo-
jené nádoby s dostavbou dálničního 
obchvatu, který přinese nová pracovní 
místa a s tím rostoucí ekonomickou 
soběstačnost mladých rodin. Pro udrže-
ní  mladých  lidí  bude  toto  prioritou  už 
vzhledem  k  neúměrnému  zdražování 
bydlení ve velkých městech. Pro rodiny 
s  dětmi  je  také  důležité  zajištění  spor-
tovního, kulturního a volnočasového 
vyžití dětí a mládeže. S  tím přímo sou-
visí i bezpečnost ve městě a jsme zpět 
u toho, co funguje a co ne. V dneš-
ní  době,  kdy  průzkumy  ukazují,  že  až 
50 % dětí a mládeže přestalo sportovat, 
je to téma k urychlenému řešení. Je to 
sice situace, která vznikla v důsledku 
covidových opatření, ale nyní přetrvává 
v důsledku zhoršující se ekonomické si-
tuace. Zde je velký prostor pro cílenou 
podporu. Pro mladé lidi bude ale nej-
důležitější, aby byl Přerov lepší, vlídnější 
a bezpečnější.

Šárka Krákorová  
Pajůrková
Česká strana sociálně  
demokratická

6. V prvé řadě 
je potřeba roz-
víjet v našem 
s t a t u t á r n í m 
městě školství, 
a to od ma-
teřinek  až  po 
střední školy. 
Je také důle-
žité,  aby  jejich 
a b s o l v e n t i 

cítili vazbu ke svému městu a regionu 
a  aby  –  pokud  je  to možné  –  nacházeli 
uplatnění v přerovských podnicích, ob-
chodech, úřadech a institucích. Zástupci 
města musí také pomoci státním orgá-
nům dořešit přípravu a realizaci dostavby 
dálnice D1, tj. jejího posledního úseku 
Říkovice – Přerov. Dobudování této pá-
teřní komunikace nám otevře cestu ke 
vzniku  nových  firem  a  podniků  a  vrátí 
nás k tradici prosperujícího průmyslového 
města. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj 
bytové výstavby, v Přerově je zapotřebí 
začít stavět nové byty, a ne je bourat, jak 
to provádí současná vládnoucí městská 
garnitura. Je také nutné zrekonstruovat 
domy ve vlastnictví města, např. hotelový 
dům  Strojař,  na  malometrážní  byty  pro 
mladé rodiny i seniory. V Přerově by se 
také měl opět vytvořit dotační program 
na budování infrastruktury pro výstavbu 
bytů a rodinných domů. Podle mého ná-
zoru je pro mladé rodiny s dětmi důležité, 
aby se v Přerově cítily spokojeně. A toho 
lze dosáhnout  jedině  tehdy, když budou 
mít ve městě kde bydlet, naleznou zde 
uspokojující a dobře placenou práci, kva-
litní školu pro své děti i adekvátní kulturní 
a sportovní vyžití.
9. V posledních  letech se život v centru 
města bohužel  značně utlumil.  Sama  to 
vidím,  protože  pracuji  v muzeu na Hor-
ním náměstí a v centru Přerova se den-
ně pohybuji. Abychom situaci změnili, 
je potřeba přitáhnout do této lokality 
drobné  živnostníky  a  podnikatele,  a  to 
různými úlevami a podporou ze strany 
města.  Může  jít  např.  o  slevu  za  pro-
nájem prostor v nemovitostech města 
nebo možnost otevřít  zde za  třetinovou 
cenu zajímavé restaurační předzahrádky 
s celoročním provozem. Měli bychom se 
také  snažit  znovu  oživit  Městský  dům 
a do jeho restauračních provozů zkusit 
zaangažovat  zdejší  Střední  školu  gast-
ronomie  a  služeb.  Optimální  by  rovněž 
bylo vrátit do centra Přerova zeleň tak, 
aby se jednotlivá náměstí mohla stát 
i odpočinkovou zónou, ve které se člověk 
rád projde. Samozřejmostí je i pořádání 
nejrůznějších kulturních, sportovních 
i společenských akcí na Horním náměstí 
a náměstí TGM, a to nejen o velikonoč-
ních a vánočních svátcích, ale v průběhu 
celého roku.

1 2 3 4
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Dan Chromec
Svoboda a přímá  
demokracie (SPD)

4. Je přímo 
až  zábavné, 
jak s řešením 
těchto jevů při-
cházejí mnohé 
strany, které 
na parlament-
ní úrovni dělají 
všechno, aby 
se neprojedna-
ly návrhy záko-

nů SPD, které by mohly být nápomocny 
v řešení problémů s chováním nepřizpů-
sobivých.  Co  tedy  můžeme  a  budeme 
případně dělat? Budeme postupovat dle 
platné legislativy, ale se vším důrazem, 
nekompromisně a bez pardonů. Slušní 
občané města Přerova nesmí  ztratit  chuť 
a možnost v plné míře využívat městských 
zařízení a kulturních akcí. Trpí tím měst-
ská kasa a je to i jeden z důvodů odchodu 
mladých,  kteří  nevidí  v  Přerově  žádnou 
perspektivu pro sebe a své rodiny.
8. Je téměř nemožné z pozice komunální-
ho politika napravit či ovlivnit sebezničují-
cí politiku EU a přístup naší vlády k těmto 
problémům. Budeme se tedy snažit zajis-
tit dostatek prostředků, aby naše děti ne-
umrzly v zimě ve školách a školkách a naši 
senioři v sociálních zařízeních. Pokud to 
bude  v  možnostech  města,  nebudeme 
chtít zvyšovat místní daně a poplatky. 
Rádi budeme nápomocni všude tam, kde 
to  bude možné  a  rozpočtově  zodpověd-
né, s ohledem na další nutné investice 
pro rozvoj města Přerova a jeho místních 
částí.

Poznámka redakce: 
Kandidát nevyužil celý poskytnutý prostor 
k vyjádření. 

František Jan Hrabina
Za prosperitu města  
Přerova a jeho místních částí

8. Ekonomická 
situace začíná 
být  tíživá  pro 
všechny,  infla-
ce – růst cen, 
znehodnoco-
vání peněz se 
také promítne 
do městské-
ho rozpočtu 
a nákladů 

všech městských firem. Město může  toto 
promítnutí nákladů zbrzdit, a nemusí jej 
promítnout  v  plné  míře  do  cen  služeb 
občanům města. Jde o společnosti Teplo, 
VaK  a  Technické  služby,  tedy  o  poplatky 
za odpad,  dodávky teplé vody a vytápění 
v zimním období, náklady na vodné a stoč-
né. Také zastropujeme ceny vstupného na 
bazén a koupaliště v Penčicích. Navýšíme 
podporu sportovním klubům, kulturním 
institucím a zájmovým spolkům, zejmé-
na těm, které pracují s dětmi a s mládeží. 
V ČR  již některé sportovní kluby ukončují 
svoji  činnost  pro  nedostatek  finančních 
prostředků.  To  v  Přerově  nemůžeme  do-
pustit. Většina klubů má velmi dobré vý-
sledky, stará se o děti od nejmenších, a to 
chceme  zachovat.  Je  důležité,  abychom 
tuto těžkou dobu společně všichni překo-
nali, město musí své občany podpořit.
10. V ideálním případě by mělo město 
vlastnit jen ty nemovitosti, které potřebu-
je ke svému provozu, a k zajištění spor-
tovních, sociálních a kulturních potřeb 
občanů. Nicméně musíme vidět do bu-
doucnosti  a  není  možné  se  nemovitostí 
zbavovat bezmyšlenkovitě. Například bu-
dova na náměstí TGM 8 je určena k pro-
deji, přestože  touto budovou vedou úni-
kové východy z Městského domu, a která 
je na něj přímo napojena. 
Co se týče Strojaře, je můj postoj neměn-
ný. Strojař se musí opravit a musí sloužit 
jako startovací byty pro mladé rodiny 
a byty pro seniory. V místě musí být zřízen 
zákaz doplatku na bydlení, aby nevznikla 
v místě sociálně vyloučená lokalita. Lze 
toho dosáhnout několika způsoby:
1.  Budovu opraví město svými prostředky 

nebo prostřednictvím společnosti říze-
né městem, například společnost Teplo

2.  Budovu město pronajme a pronajíma-
tel tuto opraví

3.  Město budovu prodá s podmínkami, 
které povedou k opravě a jejímu využití 
k bydlení jako v bodě 1.

Současné vedení města bezmyšlenkovitě 
rozhodlo o drahém nákupu budovy na ná-
městí TGM 16 (bývalý EMOS), které chtělo 
rekonstruovat na magistrát. Rekonstrukce 
včetně nákupu a projekční činnosti vyjde 
na několik set milionů. Upřednostnilo 
kanceláře před potřebami bydlení pro 
občany našeho města. Přitom je velká po-
ptávka po bydlení za rozumnou cenu. Re-
alizace bydlení ve Strojaři je naší prioritou.

Věra Vránová
Komunistická strana  
Čech a Moravy

1. Našim cílem 
je budovat 
město, které 
bude dobrým 
a bezpečným 
místem  k  ži-
votu všech 
občanů a také 
a t r a k t i v n í m 
místem pro 
n á v š t ě v n í k y 

města. Co se daří? Například budování cy-
klostezek, sportovní hřiště při základních 
školách, péče o seniory a celkově sociální 
oblast. Dvěma největšími problémy pro 
obyvatele města a návštěvníky je dopravní 
situace a bezpečnost.
Po mnoha letech obstrukcí se snad ko-
nečně dokončí úsek dálnice D1 kolem 
Přerova, který by měl významně městu 
ulehčit. V současné době budovaný prů-
pich městem situaci, podle mínění mnoha 
Přerovanů, zatím spíše komplikuje. Snížit 
počet aut v ulicích jistě pomůže námi na-
vrhované  bezplatné  využívání  MHD  pro 
všechny přerovské občany, provoz urychlí 
zelené vlny. 
Bezpečnost ve městě zajistíme zvýšenou 
ostrahou kamerovým monitoringem se 
záznamem situací v nebezpečných lo-
kalitách. Posílíme na potřebnou dobu 
počet  strážníků  městské  policie,  tím 
zvýšíme dohled nad místy, kde se shro-
mažďují občané s patologickými projevy 
chování (konzumace návykových látek) 
a se sklony ke kriminalitě. Je potřeba se 
zasadit o to, aby hlučná menšina neo-
vlivňovala  a  neomezovala  život  mlčící 
většiny.
6. Pro mladé lidi a rodiny s dětmi je pri-
oritní zajistit cenově dostupné bydlení. 
Vlastní zdroje města jsou omezené. Po-
kusili bychom se získat zvýhodněné úvěry 
(Státní fond podpory investic, dříve Státní 
fond rozvoje bydlení), či vytvoříme part-
nerství s privátním sektorem - např. zá-
vazek developera, že část bytů přenechá 
obci výměnou za pozemky, na kterých 
byty bude stavět. 
Ovšem ve srovnáních s cenami develope-
rů by bylo levnější, pokud by byty stavělo 
přímo město Přerov, nebo  jsme umožnili 
družstevní výstavbu bytů. 
Zájemcům o stavbu domů by mohlo 
město Přerov nabídnout své pozemky za 
zvýhodněnou cenu (například v lokalitě 
Škodovy ulice, nově vzniklé prostředí 
kolem nové magistrály po dokončení 
průpichu, prostor k Horní Moštěnici, či 
u Kozlovic).
Dále mají mladí lidé zájem o více kulturní-
ho a sportovního vyžití. Rozšíříme pořádá-
ní kulturních akcí v Městském domě a na 
náměstí  TGM.  Vybudujeme  sportoviště 
pro rekreační aktivity. Lokalitu bychom 
vybrali podle zájmu občanů – u Laguny, 
v Předmostí.

Michal Zácha
Pomáháme městu – ODS  
a nezávislé osobnosti

4. Já se této 
otázky nebo-
jím. Řešil bych 
to stejně, jako 
řešíme dodr-
žování pravidel 
v městských 
bytech, kdy 
nejprve uzaví-
ráme smlouvu 
na čtvrt roku, 

teprve po plnění podmínek na půl roku 
a poté na rok. Řídíme se mottem: Neplníš 
- nebydlíš. A hodláme takto ve spolupráci 
s Městskou policií a Policií ČR postupo-
vat  ve  všech  oblastech  života  ve městě. 
S Charitou také momentálně řešíme mož-
ný převod pozemku pro bydlení bezdo-
movců v její režii. 
6. Tyto rodiny řeší tři zásadní otázky. Byd-
lení, zaměstnání a volný čas. 
U individuálních výstaveb obnovíme do-
tační program Podpora infrastruktury 
u individuální bytové výstavby. To zna-
mená,  že  přispějeme  žadatelům  na  re-
konstrukci či výstavbu bytové jednotky 
nebo rodinného domu podle přesně da-
ných pravidel. Dalším řešením je proná-
jem opravených městských bytů. Několik 
desítek  už  jsme  zrekonstruovali  a  lidé 
v nich bydlí, další stovky opravit plánuje-
me. Mohli bychom také vyčlenit pár bytů, 
které si nájemníci po konzultaci s městem 
sami opraví a dostanou pak úlevu z náj-
mu. 
V této chvíli řešíme s několika investo-
ry majetkoprávní vztahy k nemovitos-
tem a pozemkům na území města, kde 
je  možné  vybudovat  sídla  firem  nebo 
provozoven soukromých subjektů a ty 
budou potřebovat zaměstnance. V sou-
časnosti jednáme se třemi investory, 
kteří chtějí takto v Přerově investovat 
své  finanční  prostředky.  Prioritou  je  ale 
dokončení Dálnice D1 a tím jednodušší 
napojení jejich podniků a továren. To je 
náš hlavní úkol, který netrápí jen inves-
tory, ale i běžné občany. Za poslední rok 
jsem já osobně absolvoval mnohá jedná-
ní na Ministerstvu dopravy a Ředitelství 
silnic a dálnic, která vedla k výraznému 
přiblížení realizace této pro Přerov zásad-
ní stavby. Začínajícím podnikatelům bude 
na  náměstí  TGM  k  dispozici  i  Inovační 
centrum.
Jednou z mých priorit je navýšení pro-
středků do sportu, kultury a volného 
času. Tyto aktivity byly v posledních le-
tech upozaděny, přitom se jedná o in-
vestici nejen do našich nejmenších, zdra-
ví a kondice občanů, ale do jisté míry 
i o prevenci kriminality. Budeme také 
pokračovat v ozeleňování centra města 
i jeho místních částí. Hodláme vybudovat 
nová dětská hřiště i multifunkční přírodní 
amfiteátr,  který  mimo  jiné  může  sloužit 
jako stálé letní kino. 

5 6 7 8
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Marek Dostál
Srdce Přerova

1. V Přerově 
není vše špat-
ně,  bohužel 
jako skoro 
v  každém 
větším měs-
tě je problém 
s dopravou 
a parkováním. 
Musíme se 
tedy zaměřit 

na  tato  témata a  řešit  je. Ať  již  zavede-
ním rezidentního parkování, výstavbou 
nových parkovišť, tedy tam kde to půjde, 
a ne na úkor zeleně anebo výstavbou 
parkovacího domu, hlavně takového, 
který  bude  sloužit  pro  návštěvníky  Pře-
rova zvenčí. 
Také chceme pokračovat v realizaci vý-
stavby  nového  pavilonu  „G“  v  Domově 
pro seniory, 82 současných lůžek je na bý-
valé okresní město žalostně málo. V sou-
časné době splňuje kritéria pro umístění 
do tohoto domova 380 klientů a čekací 
doba na volné lůžko je i několik let, a to 
je třeba řešit.
Musíme se také zaměřit na udržení mla-
dých lidí v Přerově. Vše je o práci, když 
bude práce, budou i mladí. V Přerově 
máme dostatek škol a školek a dokon-
ce  i  městské  jesle,  takže  pro  založení 
rodiny ideální podmínky. Chceme na-
vrhnout 5000 Kč jednorázový příspě-
vek na každé narozené dítě. A chceme 
podporovat individuální výstavbu, na-
příklad programem podpory technické 
infrastruktury.
Když  je  řeč  o  práci,  tak musíme  vytvořit 
dobré podmínky pro rozvoj a fungování 
firem  a  investorů,  a  hlavně  jim  neklást 
zbytečné překážky.
Jedním z bodů našeho programu je 
také podpora vzniku a fungování zubní 
pohotovosti a oddělení ORL o víken-
dech.
Jsme  si  velice  dobře  vědomi  toho,  že 
v blízké budoucnosti budeme muset, 
jak se říká, obracet každou korunu, ale 
i tak bychom chtěli dát více podpory 
mladým sportovcům v jejich sportovních 
klubech.
8. Je mi líto, že občané těžce nesou sou-
časnou situaci, která je zaviněna obrov-
skou  inflací,  která  zde  ještě  nebyla.  Ale 
i město Přerov může lidem pomoci. Sice 
ne tolik jako vláda, ale má kompetence, 
které mohou tuto tíživou situaci vylepšit. 
Srdce Přerova navrhne co nejnižší popla-
tek za odpad a u skupin jako jsou děti do 
15 let tento poplatek dokonce odpustit. 
A  zpětně  se  zamyslet  nad možností  vy-
užití  komunálního  odpadu  produkova-
ného občany Přerova k jeho zpětnému 
zpracování  tak,  aby  z  toho  profitovali 
zase jen občané našeho města. Také 
nechceme zvyšovat další poplatky jako 
je daň z nemovitostí, parkovné a jízdné 
v MHD.

Lenka Jüngling
Piráti – ODVAHA ZMĚNIT 
PŘEROV

9. Roste nám 
nové obchod-
ní centrum na 
kraji města, 
ale vedle toho 
zde máme 
vylidněné cen-
trum, které 
ožije  většinou 
jen v době, kdy 
jdou lidé domů 

z práce. A o víkendu se z něj stane měs-
to duchů. To není dobře. V centru města 
přitom sídlí spousta zajímavých obchůdků 
a služeb. Naším cílem je být podporou prá-
vě přerovským malým a středním živnostní-
kům. Jasnou a konkrétní! S Piráty chceme 
po vzoru jiných měst vytvořit tzv. místní 
měnu,  kterou  obdrží  občané  od  města 
a budou ji moci utratit pouze v obchodech 
a  službách přerovských podnikatelů. Dále 
poskytneme  nevyužité  městské  nebytové 
prostory za nízké ceny novým nájemcům, 
aby byl pro ně start podnikání v Přerově 
co nejjednodušší. Bylo by také skvělé oživit 
centrum města vytvořením stálé moder-
ní  městské  tržnice,  aby  si  lidé mohli  užít 
trhy  i  víckrát  než  jednou  za  měsíc.  Více 
času v centru budou trávit i tehdy, pokud 
zde bude dostatek zeleně. Hlavní ale je 
nastartovat nové a cenově dostupné byd-
lení v centru města, nejlépe také ve Stro-
jaři, aby  lidé v centru města skutečně žili. 
Máme odvahu změnit Přerov k lepšímu!
4. Nejdůležitější je, aby se z Přerova stal bez-
pečný domov. Aby tady lidé chtěli žít a vy-
chovávat své děti. Proto musí pravidla platit 
pro všechny, bez výjimek. Není možné, aby 
na bezohledné chování návštěvníků, kte-
ří opakovaně porušují pravidla, dopláceli 
ostatní návštěvníci přerovského bazénu. 
Přerovské koupaliště nepředchází dobrá 
pověst a místní raději jezdí za odpočinkem 
k vodě do jiných měst. A to je škoda. De-
mokracie není jen o svobodě, ale nese s se-
bou i odpovědnost. Problémům se nelze 
vyhýbat, ale je třeba je řešit. Vedení města 
a provozovatel koupaliště musí jasně za-
sáhnout. A hlavně musí mít odvahu! Místní 
koupaliště má velmi podobný provozní řád 
jako třeba to v Kojetíně, kde před lety řešili 
podobné problémy. Potíž je v jeho dodržo-
vání a zejména vymáhání. Pokud chodí na 
koupaliště stále ti stejní lidé, kteří zde po-
rušují pravidla, tak by jim měl být odepřen 
přístup na koupaliště. U problémových si-
tuací pak musí být nápomocná Policie. Na 
chování těchto lidí nesmí doplácet ostatní, 
např. nedávným zavřením relaxzóny. Tento 
krok pouze rozpoutá další vášně a problém 
nijak nevyřeší. Zásadní je také dostatek po-
licistů v ulicích, kteří by neměli sedět jenom 
v kanceláři. Už jenom samotná přítomnost 
městské policie na ulici má svůj význam. 
Chceme z Přerova bezpečný domov, kde 
chtějí lidé žít. Nedopustíme, aby kvůli pocitu 
nebezpečí a neklidu lidé utíkali jinam.

Tomáš Dostal
KDU-ČSL a TOP 09

4. Kvalita  ži-
vota ve městě 
je pro naši 
koalici KDU-
-ČSL a TOP 09 
opravdu velké 
téma. Nedo-
volíme, aby 
pár jedinců či 
rodin v našem 
městě  ohrožo-

valo ostatní spořádané a slušné obyvate-
le. Město Přerov platí ze svého rozpočtu 
městskou policii, která má a musí ze své 
podstaty dbát na pořádek a bezpečnost 
všech  obyvatel.  Když  to  situace  bude 
vyžadovat, posílíme  její  rozpočet a zajis-
tíme  vše,  co budou  tito  strážci  pořádku 
potřebovat. Je nepřípustné, aby několik 
zlých a pravidla porušujících spoluobyva-
tel  obtěžovalo  ty  ostatní.  Pokud  někdo 
bude narušovat veřejný pořádek a řád, 
zavedeme evidenci těchto delikventů. 
V kompetenci města je jedna velká pra-
vomoc. 
Těm, kteří budou opakovaně porušo-
vat  pravidla  občanského  soužití  a  bydlí 
v bytech ve vlastnictví města Přerova, 
neprodloužíme  nájemní  smlouvy!  Přijde 
základní trest. Nebudou bydlet v měst-
ském bytě!
8. V současné době životní náklady kaž-
dého z nás extrémně stoupají. Komunální 
politik nemá mnoho nástrojů, jak tuto 
situaci, která dnes zasáhla celou Evropu, 
řešit.  Tak jako všechno i tato drahota jed-
noho dne skončí. 
Naše koalice má plán, jak přerovským li-
dem pomoci!
Pokud nám lidé ve volbách dají svou dů-
věru, prosadíme naše zástupce do třech 
strategických firem, které mají významný 
vliv  na peněženky  všech našich občanů. 
Jedná se o společnost Teplo Přerov, kde 
budeme bránit nízkou cenu pro vytápění 
a dodávku teplé užitkové vody. Již dnes, 
díky dobrému vedení této společnosti, 
ve které máme své zástupce, je cena za 
teplo  jednou  z  nejnižších  ve  srovnatel-
ných městech. Dále pak u společnosti 
VaK Přerov zachováme přijatelnou cenu 
vodného a stočného pro všechny domác-
nosti v regionu. Jako zastupitelé budeme 
u  společnosti  Technické  služby  města 
Přerova prosazovat po dobu trvání této 
ekonomické  krize  udržení  cen  za  svoz 
a likvidaci komunálního odpadu. Důleži-
té je také zachování cen služeb pro obča-
ny v maximální kvalitě např.: v Domově 
důchodců, nájemného bydlení, školního 
stravování, školkovného a vstupného na 
plavecký areál.
To jsou konkrétní kroky, kterými našim 
občanům  finančně  pomůžeme  v  této 
ekonomicky mimořádně nepříznivé době. 
Přerované, nebojte se, spolu toto nelehké 
období zvládneme.

(red)

Podle čeho  
se budete při  

komunálních volbách 
rozhodovat? 

• Jitka Hradilová
Já se stále ještě rozho-

duji, koho vlastně 
mám volit. Součas-
ná situace je velmi 
napjatá a jako ma-
minka  samoživitelka 

s dvěma malými dětmi 
to vnímám o to více. Je pro mne proto 
důležité, co dělají pro rodiny s dětmi, zda 
máme  dostatek  dětských  hřišť,  či  jak  se 
snaží  přilákat  do  města  nové  investory. 
Zřejmě ale  budu křížkovat  konkrétní  lidi, 
které znám, bez ohledu na stranickou 
příslušnost. 

• Petr Navrátil
Pracuji jako profesio-

nální řidič a musím 
říct,  že  dopravní 
situace je ve městě 
hrozná. Průpich 

snad trochu pomů-
že  po  dokončení  všech 

souvisejících stavebních prací, ale zásadní 
je dálnice. Zajímá mě proto, co udělají 
jednotlivé strany pro její dostavbu. Další 
důležitou  věcí  je  i  řešení  problémů  s  ne-
přizpůsobivými lidmi. Vadí mi, že se moje 
přítelkyně bojí vracet z odpolední směny 
domů.

• František Dvorský
Tak to já mám jasno. 
Už  několik  let  volím 
stále stejnou stra-
nu, která se podle 
mě o nás staré jako 
jediná  dokáže  po-

starat. Která to je, vám 
říkat  ale  nebudu.  Víte,  chápu,  že  mladí 
mají priority jinde, chtějí se bavit, mít dob-
rou práci. Ale někdo musí myslet i na nás 
seniory.  Z  důchodu  se  nedá  skoro  vyžít, 
a co teprve teď, když tak hrozně zdražila 
elektřina i plyn. 

• Martina Továrková
Letos mi bylo osmnáct, 
takže  to  budou  mé 
úplně první volby. 
A beru to opravdu 
zodpovědně. Pečli-

vě si pročtu všechny 
volební programy. Zají-

má mě všechno – jak chtějí řešit krizi, jak 
chtějí pomoct mladým i starým. Štve mě, 
že v centru  je  spousta obchodů zavřená, 
ale líbí se mi spousta zeleně i ty krásné 
záhony. Ještě ale nejsem rozhodnutá, kaž-
dopádně to bude nějaká demokratická 
strana.  (red)

A N K E T A  •  A N K E T A  •9 10 11
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POMÁHÁME MĚSTU 
sdružuje osobnosti Přerova
Před čtyřmi roky jsme do toho šli popr-
vé. Členové ODS v zastupitelstvu měs-
ta a spousta nezávislých osobností 
pracujících ve svých profesích i ve 
svém volném čase pro Přerov a jeho 
obyvatele. Přidali se k  nám tehdy 
lékaři, sportovní trenéři, organizátoři 
kulturních akcí, učitelé i další obča-
né nespokojení s přístupem tehdej-
šího vedení Přerova k rozvoji města 
a k jeho obyvatelům.

Sestavili jsme skvělý tým, který s hes-
lem Pomáháme městu ve volbách 
uspěl a my jsme dostali možnost něco 
změnit. A této možnosti jsme naplno 
využili. Prosadili jsme klíčové dopravní 
stavby, které Přerovu pomohou přede-
vším snížit zátěž z tranzitní dopravy. 
Zahájili jsme opravy zanedbaných 
bytů, akcelerovali jsme výsadbu ze-
leně. Výrazně jsme podpořili sport, 

kulturu a další volnočasové aktivity. 
Podařilo se nám vyjednat posílení 
stanoviště zdravotnické záchranné 
služby, obnovili jsme přerušené prá-
ce na protipovodňové ochraně města 
a splnili jsme řadu dalších bodů našeho 
tehdejšího programu.

Po čtyřech letech před vás předstu-
pujeme znovu a jsme ještě silnější. Při-
dávají se k nám další osobnosti. Naše 
tehdejší heslo Pomáháme městu se na 
čtyři roky stalo motorem naší práce. 
Letos jsme podle něj nazvali celou naši 
kandidátku a pod stejným jménem nás 
najdete i na hlasovacích lístcích pro 
komunální volby.

Náš úspěšný a  osvědčený tým 
v čele s Michalem Záchou a Petrem 
Koubou doplňují další osobnosti. Milo-
slav Dohnal spravující na magistrátu 
majetek a komunální služby. Pod jeho 
řízením šla výrazně nahoru kvalita ve-

řejných prostranství v centru města 
i okrajových částech. Finance města 
jsou dlouhodobě pod pečlivým do-
hledem Igora Kraicze, na kandidátce 
najdete také hlavní sestru přerovské 
nemocnice Bronislavu Budínovou.

Znovu jde s námi do voleb také vě-
dec a dobrá duše přerovské kultury 
Jakub Navařík, mezinárodní fotbalový 
rozhodčí a úspěšný advokát Petr Ca-
letka i ředitel daňové kanceláře a šéf 
místních rybářů Petr Kopřiva.

Pokračuje spolupráce s  lékařem 
Tomášem Kocourkem i  sportovcem 
a manažerem Jaroslavem Hýzlem. Na 
naší kandidátce našli místo také další 
úspěšní přerovští živnostníci a podni-
katelé, lektoři, učitelé.

Přestupujeme před voliče s ucele-
ným programem. Při jeho tvorbě jsme 
vycházeli jak z  našich zkušeností 
s  vedením města, tak i  z  podnětů 
naší široké základny spolupracovníků 
a podporovatelů. Chceme prosazovat 
změny, které jsou pro naše občany 
nejdůležitější, a neslibujeme nic, co 
neumíme splnit.

Také chceme, aby se náš lídr Michal 
Zácha stal přerovským primátorem. 
V  uplynulých letech prokazoval de-
tailní znalost řízení celého města, své 
resorty posouval zásadně kupředu 
a výrazně přispěl k řešení dalších pro-
blémů města včetně klíčové dopravní 
infrastruktury. V Přerově byste nena-
šli nikoho, kdo by tuto práci dokázal 
dělat lépe. Jako primátor by měl také 
možnost zásadně promluvit do řešení 
bezpečnosti ve městě a dodržování 
pravidel skutečně všemi bez rozdílu. 
Jen primátor totiž ze zákona řídí Měst-
skou policii, která je podle nás dobře 
zorganizovaná, plná strážníků zvláda-
jících svou práci, nicméně chybí jí nový 
impuls k řešení aktuálních problémů. 
Michal Zácha je člověk, který to zvlád-
ne na výbornou.

V  minulém volebním období jsme 
uspěli. Chceme i nadále pomáhat městu 
a jsme na to znovu připraveni. Pojďte 
do toho s námi. Dejte nám důvěru v zá-
řijových volbách, my vás nezklameme.

Členové kandidátky

MICHAL

MICHAL

MARTINABRONISLAVA
KRISTINA

LUBOMÍR

JITKA

JANIGOR

IGOR

FILIP

KATEŘINA

JAROSLAV

LUBOMÍR

MILOSLAV

MILOSLAV

JAROSLAV 
JAKUB PETR PETR 

PETR 

TOMÁŠ

MARTIN MILOSLAV

ZÁCHA

ZÁCHA

TOVARYŠOVÁBUDINOVÁ
SEHNÁLKOVÁ

KORYTKO

STOKLÁSKOVÁ

ŠOBÁŇ
KRAICZ

KRAICZ

HORÁK

KLAKURKOVÁ

JANKŮ

DOSTÁL

DOHNAL

DOHNAL
HÝZL

NAVAŘÍKKOUBAKOPŘIVA
CALETKA

KOCOUREK

PLAŠTIAK

pomahamemestu.cz

inzerce

Kachle i stříbrné mince

Archeologové Muzea Komenského 
v  Přerově  už  dokončili  záchranný  ar-
cheologický  výzkum  v  Bratrské  ulici  84, 
kde probíhá rekonstrukce takzvaného 
Blažkova domu. Ta začala už v polovině 
loňského roku, vzniknout zde má ino-
vační centrum. Archeologové zde našli 
velké  množství  mincí  i  zlomky  kuchyň-
ské a stolní keramiky či erbovní zname-
ní. „V závěrečné etapě výzkumu jsme 
se soustředili na dokumentaci plošné 
skrývky pro  založení nového parkoviště. 
Podařilo  se  nám  zachránit  velké  množ-
ství unikátních nálezů, které ilustrují 
každodenní  život  přerovských  měšťanů 
v  patnáctém  až  osmnáctém  století,“ 
popsal vedoucí archeologického výzku-
mu Zdeněk Schenk. Archeologům se 
mimo jiné podařilo zachránit unikátní 
kolekci pozdně gotických reliéfně zdobe-
ných komorových kachlů. „Jejich vznik 
lze  klást  přibližně  do  doby  kolem  roku 
1500, kdy byl majitelem přerovského 
panství Vilém z Pernštejna. Heraldické 
motivy jsou zastoupeny erbovním zna-

mením pánů z Kunštátu, či znakem měs-
ta Uherské Hradiště. V závěru výzkumu 
se podařilo objevit také torza kachlů se 
dvěma variantami vyobrazení erbovní-
ho znamení pánů z Pernštejna,“ doplnil 
Zdeněk Schenk. V prvním případě jde 
o hlavu zubra se srdčitě tvarovanou hou-
žví  v  nozdrech,  která  je  umístěna  v  po-
zdně  gotickém  na  koso  loženém  štítě. 
Ve druhém jde o hlavu zubra s výrazně 
ztvárněnýma očima a čupřinou. K atrak-
tivním nálezům patří bezesporu také 
ztrátové mince, které archeologové našli 
díky detektoru kovů v úrovni terénních 
vyrovnávek z období raného novověku. 
Nejstarší  byly stříbrné denáry polského 
krále Zikmunda Vasy, který vládl v le-
tech  1587  až  1632,  ražené  ve městech 
Gdaňsk a Poznaň. 

Zdravotní škola se rozšiřuje

Už  rok  sídlí  přerovská  Vyšší  odborná 
škola zdravotnická v nově opraveném 
objektu, který patří městu. Prozatím se 
zdravotníci vzdělávali v prvním a druhém 
nadzemním  podlaží,  před  pár  dny  už 

bylo stavebně upraveno i to třetí a čtvr-
té. Do této části rekonstrukce investovalo 
město  Přerov  4 miliony 291  tisíc  korun. 
„Od května do konce července tam došlo 
ke kompletní výměně silnoproudé elekt-
roinstalace, jsou tu nová světla, hotová 
je  rovněž  výměna  podlahových  krytin. 
Obnovou prošlo i sociální zázemí, které 
má nové rozvody, obklady a dlažby. Obě 
patra  jsou už  i  čerstvě vymalovaná,“  in-
formovala náměstkyně přerovského pri-
mátora Hana Mazochová. Budova, která 
byla na náměstí Přerovského povstání 
postavena v roce 1975, sloužila v návaz-
nosti na sousední sídlo KSČ jako Dům 
politické výchovy. Po revoluci zde sídlilo 
odloučené pracoviště Střední zdravot-
nické  školy  Hranice,  jenže  objekt  nebyl 
zateplený a jeho provoz se stal ekono-
mickou přítěží  -  kvůli  úsporám  se  proto 
v roce 2018 škola vrátila pouze do svého 
mateřského hranického působiště. Od-
chod studentů z města ale nebyl vnímán 
pozitivně. Společnost Agel, která působí 
i v přerovské nemocnici, se proto do-
hodla se zástupci Přerova, Olomoucké-
ho kraje a Arcibiskupství olomouckého, 
že  do  budovy  opět  navrátí  studentský 
ruch. Vyšší odborná škola zdravotnická 
přivítala první žáky v září roku 2021, a to 
v budově,  která byla  za 24 milionů  zre-
konstruována – větší část platilo město, 
dotace  činila  4  a  půl  milionu.  „Dostala 

tehdy novou fasádu, vyměnila se okna, 
zateplila střecha, zřízen tu byl i nový bez-
bariérový vstup do budovy. Podoba ob-
jektu  se  zcela  změnila,  neboť  z něj  byly 
sejmuty původní boletické panely, obsa-
hující azbest,“ vzpomněla Ivana Pinkaso-
vá z přerovského magistrátu. 

Žádost o příspěvek 5000 korun

Žádost o příspěvek 5 tisíc korun je možné 
podat také na adrese magistrátu. Rodiny, 
které nepobírají přídavek na dítě, mohou 
žádat    o  jednorázový  příspěvek  osobně 
i na vybraných pracovištích Czech POINT. 
V Přerově to je Czech POINT se sídlem 
v Bratrské ulici 34  (přízemí, kancelář č. 1 
a 12). „Je nutné, aby žadatel předložil do-
klad  totožnosti  a  znal  identifikační  údaje 
dítěte a případně druhého rodiče,“ upo-
zornila Marta Dostalová z přerovského 
magistrátu. Příspěvek je určen pro všech-
ny děti do 18  let, které žijí v  rodině,  jejíž 
příjem v minulém roce nepřesáhl 1 milion 
korun hrubého. O příspěvek mohou žádat 
rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dí-
těte.  (red)
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Je fotbalové hřiště ostuda pro Přerov? Město 
nabídlo klubu pomocnou ruku, ten ji ale nevyužil

PRO PENNY
PŘEROV 
HLEDÁME

POKLADNÍ, PRODAVAČ/KA
• nástupní mzda 26 000 Kč, 40 h/týden

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
• nástupní mzda 31 000 Kč, 40 h/týden
• čtvrtletní prémie a další benefity

penny.jobs.cz  tel.: 281 018 018

inzerce

Cyklostezka Palackého je hotová

Stavba 925 metrů dlouhého úseku cyk-
lostezky v Palackého ulici začala v říjnu 
loňského roku a součástí celé akce bylo 
i přemístění autobusové zastávky, úprava 
světelného signalizačního zařízení i veřej-
ného osvětlení. „Cyklostezka přišla na 15 
milionů 900 tisíc korun, ale město zaplatí 
jen 2 miliony 100 tisíc korun,“ nastínila 
náměstkyně přerovského primátora Hana 
Mazochová  s  tím,  že  zbylá  částka  byla 
dofinancována z dotací – Olomoucký kraj 
přispěl  sumou  2  miliony  400  tisíc  korun 
a 11 milionů 400  tisíc přišlo  z  Integrova-
ného regionálního operačního programu. 
„Cyklostezka vede přes okružní křižovatku 
Velká Dlážka/Nábř. E. Beneše/ Most Míru 
k  okružní  křižovatce  Palackého/Jateční/
Most Míru/Nábř. PFB. Dále pokračuje uli-
cí  Palackého  až  na  křižovatku  s  ulicí  Ko-
menského, kde je navázána na stávající 
cyklostezku,“ shrnul primátor města Petr 
Měřínský. Pro přerovské cyklisty, kteří si 
novou cyklostezku mohli otestovat ještě 
před  jejím  oficiálním  předáním  městu, 
jde o novou důležitou tepnu – díky ní  se 

mohou bezpečně přepravit od podjezdu 
v Předmostí až na Komenského ulici. 

Seniorské cestování
Na výlet za církevními památkami do Olo-
mouce, do ZOO na Svatý Kopeček, do 
Šternberka či Šumperka přímo z Přerova 
mohou vyrazit senioři starší šedesáti let 
za zvýhodněnou cenu. Olomoucký kraj 
po dvou letech obnovil projekt Seniorské-
ho cestování. Obyvatelům Olomouckého 
kraje  nabízí  k  návštěvě  více  než  třicítku 
zajímavých míst jen za dvě stě korun. 
„Součástí ceny je také oběd a kraj si rov-
něž  vyjednal,  aby  doprava  probíhala  kli-
matizovaným autobusem s průvodcem,“ 
zdůraznila zastupitelka Olomouckého kra-
je Milada Sokolová. Nástupní místa jsou 
kromě Přerova ve všech velkých městech 
kraje, v Olomouci, Hranicích, Lipníku nad 
Bečvou, ale i Prostějově a dalších. Zájez-
dy jsou uzpůsobeny tak, aby si z nabídky 
vybral každý – ať už má  rád přírodu, pa-
mátky nebo technické zajímavosti. Prodej 
probíhá prostřednictvím webu SENIORS-
KECESTOVANI.CZ. Výletníci si tam zájezdy 

objednají  podobně,  jako  když  nakupují 
přes e-shop.

Milostivé léto II

Občané, kteří se dostali do dluhů, mají 
opět  šanci  se  z nich dostat  –  stačí  využít 
druhou etapu projektu Milostivé léto. 
„Díky Milostivému létu, které bude probí-
hat v období od 1. září do 30. listopadu le-
tošního roku, jim budou prominuty pená-
le, úroky a další poplatky. Musí ale zaplatit 
či doplatit celý svůj původní dluh včetně 
nákladů na zastavení exekuce ve výši 
1 815 korun,“ vysvětlila vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství přerovského ma-
gistrátu Romana Pospíšilová. Jak dodala, 
projekt se týká všech exekucí, které začaly 
před 28. říjnem loňského roku a jde o exe-
kuce na dluhy u státu a veřejných institucí. 
Zájemci   o oddlužení  se mohou   obracet 
na sociální pracovníky Magistrátu města 
Přerova, odboru sociálních věcí a školství, 
oddělení sociální prevence a pomoci, na 
neziskovou organizaci Člověk v tísni a ob-
čanskou poradnu a poradnu pro dlužníky 
Charity Přerov.

Průpich už je otevřený
Řidiči  už  mohou  od  srpna  využívat  část 
nově vybudovaného průpichu, který pro-
pojuje  Velké  Novosady  přes  areál  Juty  až 
k nádraží. Na stavbu za 189 milionů korun, 
která je součástí průtahu a je příslibem lepší 
dopravní situace, město přispělo částkou 
20 milionů 418 tisíc korun. Průpich je až do 
října vedený obousměrně v jednom pruhu. 
S dílčími omezeními, která přinese budová-
ní další části průtahu, ale musejí řidiči ješ-
tě počítat – zůstává uzavřena silnice  II/434 
v Komenského ulici, provoz v Kojetínské je 
veden pouze jedním pruhem, je zaslepena 
křižovatka z Husovy ulice do Tovární a na-
opak. „Nyní probíhají práce na opačné stra-
ně vozovky, vystaví se kompletně nová část 
komunikace, vznikne cyklostezka s chodní-
kem kolem nově vybudované komunikace. 
Od listopadu se průpich kompletně otevře 
včetně spuštění semaforů,“ informoval 
radní pro dopravu Tomáš Navrátil. Jak do-
dal, od konce srpna je otevřena i nová část 
okružní křižovatky v ulici Dluhonská. Práce 
na druhé polovině komunikace na opačné 
straně budou probíhat do konce října. (red)

Víc hlav víc ví
V naší rubrice „Víc hlav víc 
ví“ se zaměřujeme na otáz-
ky či tvrzení, které se obje-
vují na internetu. Zároveň 
vyzýváme čtenáře – nara-

zíte-li  na  zprávu,  o  jejíž  pravdivosti  máte 
pochybnosti, pošlete nám ji, nejlépe jako 
printscreen. Tentokrát naše čtenáře zaujala 
debata u článku v Přerovském deníku. Fot-
balové hřiště 1.  FC Viktorie  Přerov  se prý 
proměnilo v oraniště, posteskl si při roz-
hovoru trenér A týmu David Rojka. David 
Lukáš se v diskuzi pod článkem ptá: Je 
to skutečně takto nebo někdo jen hází 
své problémy na město? Na dotaz, který 
byl zaslán, odpovídá radní Michal Zácha, 
který má na starosti majetkoprávní záleži-
tosti města.
 „Nejprve upřesním majetkové vztahy 
k  hřišti  na  Velké  Dlážce  a  jeho  zázemí: 
pozemky pod hlavní hrací plochou jsou 
ve vlastnictví města Přerova a TJ Spartak. 
Tréninkové plochy a umělá tráva je větši-
nově na pozemku města. Tyto pozemky 
města má na základě smlouvy dlouhodobě 
vypůjčeny TJ Spartak. Správu této jednotě 
zajišťuje  soukromá  firma,  kterou  si  naja-
la.  Fotbalové  hřiště  využívá  k  zavlažování 
trávníku vodu ze Strhance – stejně jako 

nedaleká Základní škola Za Mlýnem, která 
má  rovněž  fotbalové  hřiště.  Kvůli  stavbě 
okružní  křižovatky  Dluhonská  ale  Povodí 
Moravy  muselo  provést  srážku  vody,  aby 
bylo možné na  stavbě provést  zatrubnění 
toku. O odstávce byli informováni všichni, 
kteří mají odběr vody povolený. V úterý 12. 
července mě kontaktoval ředitel školy Petr 
Zbořil,  že  jim  nedostatek  vody  způsobuje 
problémy s kvalitou trávy na hřišti. Okamži-
tě jsem situaci začal řešit a situaci se nám 
díky  tomu  povedlo  zlepšit.  Až  o  dva  dny 
později mě oslovili zástupci klubu. Ačkoliv 
zde  byla  situace  vážnější  a  složitější,  po-
dařilo se mi dodání části vody na závlahu 
domluvit. Zástupci Viktorie jen měli poslat 
objednávku. Jak jsem ale o týden později 
zjistil, této možnosti nevyužili.
 David Rojka říká: „Je mi smutno z toho, jak 
se k nám město a pronajímatel zachovali, 
jak to tady vše funguje. Kluci makají, trénu-
jí, ale všichni nám hází klacky pod nohy.“ Je 
tomu ale přesně naopak. Já osobně jsem 
se zúčastnil mnoha jednání, která měla vést 
konečně ke zklidnění situace a narovnání 
vztahů mezi TJ Spartak a klubem 1. FC Vik-
toria Přerov. Opakovaně jsem se snažil klu-
bu pomoci například i s dotační politikou. 
Pravdu ale má, když tvrdí, že někdo by se 
nad tím měl zamyslet… Za mě stále platí 
nabídka pomoci.“  (red)
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TEPLO V ČR

ZA VRÁNY 
JE LÍP!
Petr Vrána 
kandidát na primátora Přerova

inzerce

Hlasování v rámci participativního rozpočtu ukázalo, co si Přerované ve městě přejí. Do finálního hlasování prošlo celkem třiadvacet návrhů – nejvíce 
hlasů dali lidé pořízení mobilního letního kina za 350 tisíc, druhé skončily zelené autobusové zastávky za 450 tisíc, na třetím místě se umístily koše 
na psí exkrementy za 90 tisíc. Do vyčleněné částky milion a půl se vešla i rozhledna na Čekyňáku za 500 tisíc korun. 

Nápady, co by se dalo realizovat v Přerově, 
posílali na radnici přímo občané. A hlasu-
jící do konce července rozhodovali, který 
projekt chtějí upřednostnit – jednotlivým 
tipům přitom mohli přiřazovat podle svých 
priorit plusové i minusové hlasy. „Do hla-
sování v prvním ročníku přerovského parti-
cipativního rozpočtu se zapojilo 1327 lidí, 
přičemž větší zájem byl mezi ženami – těch 
se zapojilo 61 procent. Návrhy chceme co 
nejdříve realizovat, na radě už jsme schvá-
lili záměr přípravy,“ řekl přerovský primátor 
Petr Měřínský. Vítězný návrh – pořízení 
mobilního letního kina – získal celkem 
593  kladných  a  47  záporných  hlasů..  Na 
posledním místě skončilo zpomalení do-
pravy v ulici Jateční, které dostalo 74 klad-
ných, ale i 302 záporných hlasů. 
Vzhledem k tomu, že se do vítězných ná-
vrhů dostala i rozhledna na Čekyňském 
kopci – a radní v červnu schválili záměr 
stavby rozhledny v této lokalitě za před-
pokládanou cenu 5 až 8 milionů korun – 
čekají zástupce města jednání s autorem 
návrhu. 
Předkladatelé konkretizovali, co by si 
v rámci svých návrhů přáli. Pořízení mo-
bilního kina navrhl Vojtěch Nezval, který 
svůj nápad okomentoval takto: „Letní 
kino  má  své  kouzlo,  když  v  letních  mě-
sících můžete  sednout na deku nebo do 
trávy a s občerstvením sledovat nějaký 
film.  Náklady  na  pořízení  plátna  a  pro-

mítací techniky nejsou nijak vysoké. Letní 
kina jsou mezi občany oblíbená a Přerov 
není výjimkou.“ S nápadem na zelené 
zastávky přišel Jaromír Horký, který po-
psal svou představu: „Stávající zastávka 
v  Palackého  ulici  ve  směru  Velká  Dlážka 
bude  přestavěna/doplněna  o  konstrukci 
a květináče, které budou umístěny okolo 
stěn. Květináče budou osázeny vybraný-
mi druhy popínavých a okrasných rostlin. 
Druhy rostlin by měly být vybrány tak, aby 
byly efektivní na údržbu a plnily svůj účel. 
Popínavky by měly zakrývat vybraný úsek 
stěny a střechy zastávky tak, aby posky-
tovaly  přirozený  stín.  Projekt  může  být 
realizován jako pilotní – a pokud se nápad 
osvědčí, může se v příštích  letech pokra-
čovat i na dalších vhodných zastávkách.“ 
Koše na psí exkrementy, instalované ze-
jména v Předmostí – v ulicích Pod Skal-
kou, Dr. Milady Horákové, Hranická a na 
stezce lovců mamutů – prosazovala Jitka 
Majerová, která navrhuje: „Na vhodných 
místech nainstalovat koše s dávkovači na 
eko sáčky na psí exkrementy. Nejen v bez-
prostřední blízkosti obydlí a chodníků, ale 
i v oblastech mimo zástavbu. Psí odpad se 
tak dál bude dát použít jako hnojivo nebo 
do kompostu.“ A navrhovatel rozhledny 
Petr Chmelař popsal svou představu tak-
to: „Rozhledna v Knejzlíkových sadech, 
kousek od památníku, nabídne výhled 
na Přerov a přilehlé okolí. Rozhledna by 

měla být jednoduchá, s použitím dřeva – 
s ohledem na omezený rozpočet.“
A které návrhy v hlasování tedy neuspě-
ly? Fit stezka Přerovským luhem, pítka ve 
městě, jógová stezka s platformou pro cvi-
čení, nová autobusová zastávka v Újezdci, 
workoutové hřiště Kabelička, workoutové 
hřiště u nemocnice, relax zóna ve městě, 
mobiliář – rybník Předmostí po revitalizaci, 
zelená střecha na zastávce MHD, workou-

tové hřiště Laguna, grilovací stánek na La-
guně, zrcadlo u Bečvy, relaxační chodník, 
dešťová voda pro Hvězdárnu, revitalizace 
veřejného prostoru před a za kulturním 
domem ve Vinarech, venkovní betonový 
stůl na stolní tenis na třídě 17. listopadu, 
grilovací zóna na Laguně, stojany na kola 
u dětského hřiště Malá Trávnická – Koz-
lovská a už zmiňované zpomalení dopravy 
v ulici Jateční. (red)

Přerované si přejí mobilní kino, koše na psí exkrementy,  
zelené zastávky a rozhlednu. Retardéry v Jateční ulici odmítli

Někde v těchto místech by mohla stát nová rozhledna, kterou si Přerované v rámci parti-
cipativního rozpočtu také odhlasovali.  Foto: Anna Vojzolová 
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Návštěvníci uvidí na náměstí elektroautobus i ovce z Knejzlíkových sadů 
Historicky první Místní dny pro klima a energii uspořádá město Přerov ve dnech 16. a 17. září. V pátek od 9 do 16 hodin na návštěvníky čekají na ná-
městí TGM nejen informace o ekologii, ale i spousta her, soutěží a zábavy, kterou si mohou užít celé rodiny s dětmi. O den později se v dopoledních 
hodinách zájemci mohou vydat za poznáním třeba do technických služeb nebo na bazén.

Stoupající teploty, velké teplotní výky-
vy po celý rok, mírné zimy a horká léta. 
A v důsledku toho ubývající vodní zásoby 
a vymírající lesní porosty. „Řešení klima-
tické změny je pro lidstvo výzva a zároveň 
příležitost.  Město  Přerov  se  proto  vloni 
připojilo k Paktu starostů a primátorů 
pro udržitelnou energii a klima a zaváza-
lo se k tomu, že do roku 2030 sníží svůj 
příspěvek  k  emisím  CO2  nejméně  o  40 
procent,“ vzpomněl primátorův náměstek 
Petr  Kouba.  A  protože  je  třeba  šířit  po-
vědomí o problematice klimatické krize, 
organizuje město Místní dny pro klima 
a energii. 

Na náměstí bude sokol i ovce
Na  pátek  16.  září  připadá  Mezinárodní 
den ochrany ozónové vrstvy a začíná Ev-
ropský týden mobility – a právě při této 
příležitosti  se  rozhodlo město Místní dny 
pro klima na Masarykově náměstí uspo-
řádat. Společnost EKO – KOM, která se 
stará o třídění a recyklaci odpadů, pro 
děti nachystala řadu her a atrakcí – maxi 
domino, šoupací puzzle i model pope-
lářského auta. „Středisko volného času 
ATLAS A BIOS bude prezentovat své vol-
nočasové aktivity a nabídne také různé 
hry a soutěže. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout elektrobus i historický au-
tobus či vyzkoušet jízdu na elektrokole. 
Hlavním lákadlem bude prohlídka vírníku 
s možností  zakoupení  dárkových  pouka-
zů na let tímto ultralehkým letadlem,“ 
vyjmenovala program Kamila Lesáková 
z oddělení koncepce a rozvoje města. 

Pohybová ekohra Příběh koroptve, kterou 
pro děti připravila nezisková organizace 
Naše společná krajina, přiblíží život toho-
to vzácného a ohroženého ptáka. Děti si 
budou moci prohlédnout  i  živého  sokola 
a ovce – pomocníky starající se o spásání 
trávy Knejzlíkových sadů. Na místě budou 
prezentovány také chytré technologie pro 
dům, byt, bazén i zahradu, včetně solár-
ních panelů.

Podívají se, kde se třídí odpad
V sobotu 17. září se uskuteční na sedmi 
místech města Přerova Otevřené dny 
s komentovanými prohlídkami. Všechny 
prohlídky budou probíhat v hodinových 

intervalech od 9 do 12 hodin včetně. 
„Zájemci budou moci navštívit třídicí lin-
ku, kompostárnu, skládku komunálního 
odpadu  v  Žeravicích  i  sběrný  dvůr  v  ulici 
Na Hrázi. Dozvědí se, jak se dál nakládá 
s odpadem, který vyprodukují,“ pozval 
Přerovany  jednatel  technických  služeb 
Bohumír Střelec. Na exkurzi s průvodcem 
se mohou lidé vydat i do plaveckého 
areálu. „Uvidí názornou ukázku moder-
nizace areálu, který Přerovanům slouží už 
od roku 1978, především realizovaných 
energeticko-úsporných opatření,“ doplnil 
jednatel  Sportovišť  Přerov  Jaroslav  Hýzl. 
Zástupci spolku Predmostenzis provedou 
zájemce Knejzlíkovými sady na Žernavé, ti 

si s sebou mohou vzít ptačí budky, hmyzí 
domečky či mrkev pro zvířata, která zde 
žijí. Sraz  je u památníku. Stejné vybavení 
se jim bude hodit i na vycházku podél 
nově vznikajícího biokoridoru u hvězdár-
ny. S průvodcem mohou lidé vyrazit i na 
procházku do Národní přírodní rezervace 
Žebračka,  vyrážet  se  bude  od  zahrádek 
u Laguny. Zváni jsou i na exkurzi do stře-
diska chovatelství a ekologické výchovy 
BIOS. 

900 tisíc na sběr dat
Kromě osvětových akcí město také připra-
vuje  Akční  plán  pro  udržitelnou  energii 
a klima, na tyto aktivity dostalo dotaci ve 
výši  více než 900  tisíc  korun  ze Státního 
fondu životního prostředí. Jeho základem 
je sběr a zpracování dat, zhodnocení rizik, 
ale i návrh konkrétních opatření v oblasti 
energetiky – spotřeby energií v budovách 
města, spotřeby elektřiny na provoz ve-
řejného osvětlení, informací o provozu 
vozidel v majetku města, provozních dat 
městské hromadné dopravy a podobně.
 (red)

Hledá se nový provozovatel Městského domu. Značka: Nájem symbolický 
Cedulka „zavřeno“ visí od 8. srpna na dveřích restaurace Městského domu. Ta skončila opět bez provozovatele. Nový nájemce si ji zřejmě bude 
moci pronajmout za symbolickou stovku. 

Třináct měsíců provozovala restauraci 
v Měšťáku společnost Apetit. Důvodem je-
jího odchodu je především dramatické zvý-
šení cen energií. „Když jsem si spočítal mě-
síční náklady na provoz, tak jen za energie, 

pronájem pokladny a softwaru bych zapla-
til 90 tisíc korun. K tomu sociální a zdravot-
ní pojištění a jsem na částce 230 tisíc. To už 
pro mne bylo neúnosné,“ vysvětlil jednatel 
společnosti Jaroslav Urbanec. 

Historický dům patřící městu tak opět 
osiřel a najít nájemce, který by se za-
býval gastronomií, je problematické. 
„To už  víme  z  dřívějších  dob,  kdy  jsme 
těžko a opakovaně hledali provozovate-
le,“ potvrdil ředitel Kulturních a infor-
mačních  služeb  města  Přerova  Jaroslav 
Macíček. Restauraci v Městském domě, 
který na Masarykově náměstí stojí od 
roku 1897 a je nejvýznamnějším kul-
turním zařízením ve městě, provozovala 
v novodobé historii společnost Imit. Po 
ní ji převzaly Kulturní a informační služ-
by města Přerova. Od ledna roku 2019 
tu byl také Hotel Jana - společnost měla 
v plánu v Měšťáku podnikat pět let, ale 
po roce a čtvrt smlouvu s městem ukon-
čila. O provoz restaurace pak dlouho ni-
kdo neměl zájem – zůstala téměř 14 mě-
síců zavřená. Hosté se k jídelním stolům 
vrátili až 21. června loňského roku – pod 

taktovkou  Apetitu.  Teď  je  město  coby 
majitel Městského domu opět ve stejné 
situaci. Další nájemce odešel a nový není 
na obzoru. Přitom město nájemcům re-
staurace s osmdesátkou míst nabízelo 
a zřejmě i nabídne nadstandardní pod-
mínky.    „Lze  předpokládat,  že  se  opět 
schválí úleva z nájemného a provozova-
tel tak zaplatí symbolických sto korun 
měsíčně. V plné výši bude ovšem hradit 
spotřebované energie,“ uvedla vedoucí 
Kanceláře primátora Daniela Novotná. 
Jak dodala, záměrem města je najít co 
nejdříve provozovatele, který se nebude 
bát nové výzvy. „Lidé se ale nemuse-
jí  bát,  že  by  si  na  podzim  při  návštěvě 
divadelního představení nebo koncertu 
nedali kávu nebo skleničku vína – ob-
čerstvení v kavárně bude při kulturních 
akcích zajištěno,“ doplnila Daniela No-
votná.  (red)

Restaurace Městského domu po třinácti měsících opět osiřela. Město hledá nového pro-
vozovatele.  Foto: Anna Vojzolová

Lidé si v pátek 16. září budou moci na Masarykově náměstí prohlédnout jak historický 
autobus, tak i moderní elektrobus.  Foto: Město Přerov



AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 9/2022  |  9

Pro děti radovánky u Bečvy, pro seniory koncert v Měšťáku
V září si na své přijdou děti i ti dříve narození. Zejména pro školáky je určeno společné uvítání nového školního roku u loděnice, pro seniory se chys-
tá Kulturní a vzdělávací odpoledne pro seniory.

S úsměvem do školy
Město Přerov získalo letos druhé místo 
v soutěži Obec přátelská rodině. „Díky tomu 
jsme dostali ze státního rozpočtu dotaci ve 
výši 650 tisíc korun, za které můžeme po-
řádat akce. V květnu jsme oslavili Meziná-
rodní den rodiny, v červnu proběhl v jeslích 
Pohádkový dětský den, rozdali jsme sošky 
Scholara úspěšným školákům,“ vyjmenoval 
náměstek primátora Petr Kouba. Na pod-
poru náhradní rodinné péče se konala také 
akce Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu, 
Hurá na prázdniny s Pavlem Novákem a Let-
ní pískovaná. „Další akce se odehraje ve 
čtvrtek 1. září od 15 hodin u Bečvy - v are-
álu přerovské loděnice. Školáci tu potkají 
Klauny z Balónkova, prohlédnou si zásaho-
vou techniku, seznámit se mohou s prácí 
dobrovolných hasičů i strážníků. Letos se jim 
představí  i silák Železný Zekon,“ pozval na 
akci S úsměvem do školy náměstek Kouba.

Kulturní a vzdělávací odpoledne pro 
seniory
Přerov uspěl také v soutěži Obec přátelská 
seniorům. „I díky  tomu můžeme ve  stře-
du 14. září v prostorách Městského domu 
uspořádat tradiční Kulturní a vzdělávací 
odpoledne pro seniory. Od 12 do 14 hodin 

se tu uskuteční prezentace poskytovatelů 
sociálních  služeb,  která  bude  přístupná 
v malém sále,“ podotkla vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství Romana Pospíši-
lová. Druhá, kulturní část programu, kte-
rá je určená jen pro majitele vstupenek, 
se bude konat v hlavním sále Městského 
domu od 15 do 18 hodin. „Senioři se 
mohou těšit nejen na přednášku z oblasti 

zdravotní péče, ale i na vystoupení zpěvač-
ky Moniky Absolonové. Volnou vstupenku 
si mohou vyzvednout od 1. do 9. září na 
adrese Smetanova 7 - kancelář číslo 113,“ 
doplnil náměstek Petr Kouba. Současně si 
budou moci Přerované od 9 do 14 hodin 
prohlédnout na Masarykově náměstí pu-
tovní výstavu Ligy proti rakovině na téma 
„Každý  svého  zdraví  strůjcem“, jejímž  cí-

lem je seznámit návštěvníky se zdravým 
životním  stylem, prevencí  rakoviny a  civi-
lizačních chorob. (red)

Kulturní a vzdělávací odpoledne pro seniory – dříve Senior symposium – se v Přerově koná od roku 2012.  Foto: Archiv města Přerova

Chceme, aby byl Prerov 
nejlepším mestem na Hané
Dlouhodobý cíl Společne pro Prerov predstavuje plány 
do roku 2034. Na nekterých z nich už pracují.
Ve Společně pro Přerov věříme, že 
kaž dé město by mělo mít dlouho-
dobou vizi, ke které chce směřovat. 
Někde je to letiště, nové haly, vyrov-
naný rozpočet nebo větší cestovní 
ruch. Ve volebních programech však 
vizi najdeme málokdy – jakoby byli 
politici krátkozrací. V naší vizi se ale 
Přerov stane do roku 2034 nejlepším 
městem na Hané. Pro život, pro prá-
ci, pro kulturu i sport. Městem, od 
kterého se ostatní v regionu mohou 
inspirovat.
Co si pod sebevědomým označením 
„nejlepší město“ představit? Napří-
klad rozumné ceny bydlení v příjem-
ném městě. Firmu Teplo Přerov ekolo-
gicky vyrábějící dostupné energie pro 
občany. Kvalitní a bezpečný veřejný 
prostor a patrioty, kteří jsou na své 
město náležitě hrdí. A slušné vedení 
města. Ale také zásadně proměněné 
přednádraží a areál Juty, nebo Strojař 
jako domov mnoha Přerováků. Živou 
náplavku řeky Bečvy a stezky krajinou 
lemové stromy.
Chceme, aby proměnou prošlo i ná-
městí TGM. Už nyní hledáme cesty, 
jak tu vysadit stromy poskytující chla-

divý stín a příjemné prostředí. Udě-
láme vše proto, abychom se dočkali 
i dokončení dálnice co nejdříve. Spolu 
s modernizací železniční trati na Brno 
se tak Přerov stane atraktivním měs-
tem pro velké investice. Co kdyby se 
Přerov proměnil ze spícího města v ty-
gra celého hanáckého regionu?
Ne, nejsou to snové představy, ale cíle, 
kterých je město schopno dosáhnout. 
K tomu je ale potřebná dlouhodobá 
vize přesahující několik volebních ob-
dobí a odvaha ji realizovat. Společně 
pro Přerov s tím začalo již před několi-
ka lety, například přípravou přestavby 
území kolem průpichu, kterému dří-
vější vedení města nevěnovala pozor-
nost. Téma jsme začali rozvíjet v roce 
2016, ale stávající koalice jej odstavila, 
podobně jako Strojař, na vedlejší ko-
lej. Máme však energii a dovednosti 
projekty skutečně rozhýbat.
Chcete-li, aby Přerov začal být hvěz-
dou regionu, vyberte kandidátku 
Společně pro Přerov velkým křížkem 
u čísla 2. Děkuji za Vaši přízeň.

Jan Horký, architekt, 
kandidát na primátora
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Jan Horký
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Pátý ročník KoloCachingu  
odstartuje v druhé polovině září

„Vezměte  kolo  a  jeďte  hledat  poklady, 
které jsme ukryli na šest různých míst 
v Přerově a jeho okolí“ – tak zní výzva 
přerovského magistrátu, který u příležitosti 
Evropského  týdne  mobility  připravuje  už 
pátý ročník KoloCachingu. „Registrace do 
hry bude možná od 1. do 14. září na webu 
města,  soutěžit  se  pak  bude  od  16.  do 
25. září. I tentokrát pošleme účastníkům 
soutěže souřadnice míst, kde jsou poklady 
ukryté. Hra je určena především rodičům 
s dětmi, ale zapojit se může každý,“ uved-
la Jana Pivodová z Kanceláře primátora. 
KoloCaching není v Přerově žádnou novin-
kou, svou tradici začal psát v roce 2018. 
Poklady už byly ukryty například ve větvích 
keřů, v dutině na hradbách či pod kameny.  
 (red)

Primátoři s občany zamíří na kole do Dubu

Při příležitosti Evropského týdne mobility se 
v neděli 18. září opět uskuteční hvězdicová 
cyklojízda primátorů měst Přerova, Olo-
mouce a Prostějova do Dubu nad Moravou. 
Každý z primátorů společně se svými spolu-
pracovníky  a  spoluobčany  vyjíždí  ze  svého 
města, po cestě má několik zastávek v jed-
notlivých obcích a společně se pak všichni 
setkají v Dubu nad Moravou. Smyslem jízdy 

je ukázat, zda a jak moc je střední Morava 
příznivá právě pro jízdu na kole „Odjezd od 
přerovské radnice bude v 13 hodin. V cíli 
pak bude prostor pro diskuzi s veřejností na 
téma mobility a cyklodopravy. Pro cyklisty je 
připravený také zajímavý doprovodný pro-
gram,“ pozval občany primátor Petr Měřín-
ský. Pro všechny účastníky hvězdicové jízdy 
bude zajištěno i malé občerstvení.  (red)

Velké oslavy kulatého devadesátého vý-
ročí veslování v Přerově se chystají na so-
botu 8. října v loděnici v Bezručově ulici 
4.  „Od osmi od rána se pojedou takzva-
né  žabácké  závody  –  posádky  jednotli-
vých lodí se budou losovat. V jedné tak 
může sedět dítě i senior, žena i muž. Ve 
třináct hodin pokřtíme novou knihu Ru-
dolfa Štěpančíka Historie veslování v Pře-
rově a nové lodě,“ pozvala nejen veslaře 
všech generací a příznivce veslování Jar-
mila Vrbová z Veslařského klubu Přerov. 
Dodala, že od 14 hodin budou probíhat 
také projížďky na veslařských lodích. Zá-
jemci si mohou prohlédnout i historická 
alba a prostory loděnice.   (red)

AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 9/2022  |  10

Přerovské dvorky přinesou výstavy, dílničky, rozhovor  
s živými knihami, prohlídku radnice i muzikál v kostele
Do neznámých či nepřístupných koutů města mohou nahlédnout v neděli 11. září Přerované díky akci, která otevře dvorky v centru. Poznat tak mo-
hou nová místa a užít si odpoledne plné zábavy. Oblíbená akce začne v jednu hodinu po poledni a skončí v šest.

První zastaveníčko nabídne Přerovanům Kor-
vínský dům Muzea Komenského na Horním 

náměstí 31 – návštěvníci se tam mohou tě-
šit na zajímavou výstavu i dílničku. Hanácký 

dvorek lidé zase najdou na náměstí TGM 2, 
opět nebude chybět výstava a dílnička, pro 
zájemce je připravený i fotokoutek a prohlíd-
ka radnice. „Třetí zastavení s názvem V bu-
fetu se uskuteční na adrese Masarykovo 
náměstí 8, kde kdysi sídlil oblíbený bufet. 
Přerované zde najdou umění, co překvapí, 
nachystána je i originální retrovýstava,“ vy-
jmenovala vedoucí Výstavní síně Pasáž Marta 
Jandová, která se na organizaci akce podílí.
Dvorek v pohybu najdou lidé za sokolov-
nou na adrese Brabansko 2. Nabídne ze-
jména mladší generaci pohled na hry, které 
si v ulicích užívaly jejich babičky – ať už je 
to školka s míčem, skákaní přes švihadlo či 
zdolávání panáka. 
Alternativní dvorek v Kratochvílově uli-
ci 14 propojí díla alternativních umělců 
s festivalem elektrosonické hudby a ve-
ganstvím. „Labyrint světa a ráj (na) dvorku 
najdou lidé na Masarykově náměstí 10 – 
nebude chybět výtvarná výstava Gymnázia 

Jakuba Škody, dobrá muzika i malování na 
ulici,“ přiblížila Marta Jandová. 
Poslední sedmé zastaveníčko bude patřit 
živým knihám. Prostor přerovského zám-
ku u galerie tak ožije rozhovory, které dají 
návštěvníkům možnost  konfrontovat  zažité 
představy třeba o vzdělání, čelit stereotypům, 
ale hlavně podívat se na město a život v něm 
z  jiné  perspektivy.  „Živá  knihovna  přinese 
celkem deset pomyslných knih. Je postavená 
na komunikaci mezi návštěvníkem a osobou 
– knihou, která s ním sdílí svůj příběh. Během 
rozhovoru se návštěvník může zeptat jedno-
duše na cokoliv,“ doplnila Jandová. 
Součástí  multižánrového  festivalu  Přerov-
ské dvorky bude i muzikál Plující ZOO kapi-
tána Noa, který se uskuteční od 14 hodin 
v evangelickém kostele v ulici Č. Drahlov-
ského 1. Podrobný program Přerovských 
dvorků, mapky a propagační materiály 
budou k dispozici  v kavárně Peťkafé v  Ji-
ráskově ulici 10. (red)

Po dvouleté pauze se vrací oblíbené Přerovské dvorky. Nabídnou živé knihy i muzikál. 
  Foto: Město Přerov 

I letos se primátorové měst Přerova, Olomouce a Prostějova vydají na hvězdicovou cyklo-
jízdu do Dubu nad Moravou  Foto: Město Přerov 

Hledači se musí skutečně dobře dívat. Po-
klady mohou být ukryty kdekoliv. 
  Foto: archiv Města Přerova

Zastupitelé se sejdou 5. září
Jednání přerovského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 5. září ve 14 hodin ve vel-
kém sále Městského domu v Kratochvílově ulici 1. Přímý přenos z jednání mohou 
zájemci sledovat na webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov. 

Farmářské trhy se uskuteční 8. září
Po prázdninové pauze se ve čtvrtek 8. září vrátí na Masarykovo náměstí farmářské 
trhy. Od 9 do 16 hodin si zájemci mohou nakoupit pečivo, uzeninu, zabíjačkové spe-
ciality, ovoce a zeleninu, nakládanou zeleninu, koláče, džemy, med, medovinu, koře-
ní, bylinné sirupy, teplé občerstvení i rukodělné výrobky. Trhy pořádá šestým rokem 
Okresní agrární komora ve spolupráci s městem. 
 (red)
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Držitel Thálie Pavel Režný sklízí úspěchy nejen jako sólový  
muzikálový herec, ale i jako dirigent a asistent režie
Domovským divadlem rodilého Přerovana, jedenatřicetiletého Pavla Režného je Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V roce 2017 byl nominován na 
cenu Thálie, o tři roky později ji za roli Smrti v muzikálu Elizabeth nakonec získal. K muzikálovému herectví nedávno přidal i dirigování. Současně 
působí i jako pedagog sólového zpěvu a učitel hry na klavír.

K  hudbě  měl  Pavel  Režný  blízko  už  od 
útlého dětství – jeho tatínek, také Pavel, 
je  totiž  hudebník, muzikolog  a  sbormistr. 
Maminka Kateřina je učitelkou angličtiny 
a ruštiny. Od dvou let jezdil s otcem na 
soustředění Ostravského dětského sboru 
a od šesti let hrál na klavír v Základní umě-
lecké škole Bedřicha Kozánka v Přerově. 
V šesté třídě si do svého deníku pozna-
menal svůj první největší úspěch – vítězství 
v  dětské  pěvecké  soutěži. „Zpětně  si  ale 
vůbec  nevybavuji,  že  jsem  na  nějaké  byl. 
Taky  mi  babička  neustále  připomíná,  že 
jsem někdy ve  třinácti  letech prohlásil,  že 
budu herec, ale to si taky vůbec nepama-
tuji.  Že bych  chtěl  vystudovat muzikálové 
herectví, mě napadlo až v posledním roční-
ku na gymplu. Jel jsem tehdy s mámou do 
Londýna a viděl tamní muzikály. Předtím 
mě takhle na vážno tahle možnost vůbec 
nenapadla,“ vysvětluje muzikálový zpěvák. 
Po skončení studia na Gymnáziu Jana Bla-
hoslava tak nastoupil na Janáčkovu aka-
demii múzických umění v Brně na obor 
muzikálové herectví. „Mé vůbec první pro-
fesionální vystoupení si pamatuji dodnes. 
Bylo to 24. února roku 2012 v Janáčkově 
divadle v Brně, kde jsem byl součástí he-
reckého sboru v opeře Rusalka. V této ins-
cenaci jsem pak účinkoval až do absolvent-
ského ročníku na JAMU,“ dodává Pavel 
Režný. Po jedné z absolventských premiér 
jej pak oslovil tehdejší šéf muzikálového 
souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plz-

ni Roman Meluzín s dotazem, jestli by přijal 
angažmá. Od roku 2014 je tak Pavel Režný 
sólistou muzikálového souboru. „Za těch 
osm let jsem měl štěstí na více než dvě de-
sítky rolí, z nichž se mi o většině nesnilo ani 
v těch nejdivočejších snech. S láskou tak 
vzpomínám například na Jerryho a Daf-
né v Někdo to rád horké, Mungojerryho 
v Kočkách, Melchiora Gabora v Probuzení 
jara, Clydea Barrowa v Bonnie a Clyde, To-
nyho ve West Side Story, za kterého jsem 
byl poprvé nominován na Cenu Thálie, 
nebo třeba Sama Wheata v Duchovi,“ vy-
jmenovává Pavel Režný. 
První nominaci na Cenu Thálie v roce 2017 
se mu proměnit nepodařilo, tu druhou 
v roce 2020 za roli Smrti v muzikálu Eli-
sabeth už ano. „Byl to neuvěřitelný pocit. 
A vlastně tomu dodnes nevěřím. Získat 
Cenu Thálie, pomyslného Oscara českého 
divadla, je obrovská čest a zároveň zodpo-
vědnost. Neberu to však jako vrchol své ka-
riéry a rád bych divadlu, a hlavně divákům 
přinesl ještě spoustu nového,“ zdůrazňuje 
muzikálový herec, který má štěstí i na zají-
mavé příležitosti k hostování. „Mohl  jsem 
si například zahrát hlavní roli Dlouhého 
Jendy v muzikálu Ať  žijí duchové!  v Kon-
gresovém centru Praha, jednoho z ikonic-
kých kytaristů v černém v muzikálu Starci 
na chmelu ve Studiu Dva – kvůli této roli 
a Samovi v Duchovi jsem se musel naučit 
hrát na kytaru, nebo naposledy v histo-
rickém muzikálu Bratři v Divadle Na Fidlo-

vačce,“  shrnuje  Pavel  Režný,  který  se  ale 
nevěnuje jen muzikálovému herectví. Před 
časem měl  možnost  si  vyzkoušet  i  pozici 
asistenta  režie  při  nastudování  muzikálu 
American  Idiot,  který  režíroval  americký 
režisér  Steve  Josephson.  „Nejnověji  jsem 
ještě k muzikálovému herectví přidal di-
rigování, které jsem začal loni i studovat 
na plzeňské konzervatoři. Jako asistent 
hudebního nastudování jsem se podílel na 
muzikálu Billy Elliot a jako dirigent a autor 
hudebního nastudování na pohádce Co 
takhle svatba, princi? Aktivně diriguji i mu-
zikál Fun home,“ dodává Pavel Režný. 

V současné době pod svým dirigentským 
vedením připravuje s kolegy ze souboru 
muzikálový koncert Jsme muzikál!, který 
v Měšťanské besedě v Praze nabídne popu-
lární hity z muzikálů. „Nejvíc se ale těším 
na následující sezónu 2023/2024, kdy mě 
čeká role Ježíše v kultovním muzikálu Jesus 
Christ Superstar,“ říká Režný. Jeho velkým 
snem je zkusit si nějaký projekt v zahraničí. 
„Se ženou  jsme velkými obdivovateli ger-
mánského muzikálu, a  tak příležitost hrát 
třeba ve Vídni bych už  jako ten pomyslný 
kariérní vrchol nejspíš bral,“ věří přerovský 
rodák. (red)

Na prknech plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla exceluje Pavel Režný v roli Smrti 
v muzikálu Elizabeth.   Foto: Archiv Pavla Režného

inzerce

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: KDU-ČSL, TOP 09

TVOŘÍME MĚSTO,

NÁŠ DOMOV

Mgr. Zdeněk
Navrátil

Ing. Tomáš
Dostal
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Bohyně v Pasáži. Autorka malovala sebe a kamarádky
Malířka a restaurátorka Andrea Havlíčková Bořutová pochází z Přerova. Přesto v Přerově, kde v současné době i žije, vystavuje svá díla poprvé.  
Výstavu s názvem Ženy bohyně si Přerované mohou prohlédnout v Galerii Výklad Pasáž až do druhé poloviny září. 

Výstavu  je  možné  rozdělit  do  čtyř  částí: 
grafickou,  velkoformátový  ženský  portrét, 
malý  mužský  portrét  a  ochutnávku  bás-
ní.  Srdce  výstavy  tvoří  tři  ženské  figurální 
portréty, symbolikou protkané olejomalby 
na plátně. „Nejstarší z nich „Dívku s ko-
courem“ jsem namalovala v roce 2015, 
stala se tak první z „bohyní“. Předlohou 
k ní byla moje kamarádka se zálibou v ex-
travagantních šatech. Jedná se o jakousi 
parafrázi kočičí ženy, poukazující nejen na 
ženskou  něhu  a  zranitelnost,  ale  i  na  di-
vokou  šelmu  skrývající  se  snad  v  každém 
z nás,“ osvětluje malířka. Největší obraz 
celé výstavy s názvem Královna Stromu je 
jejím autoportrétem. K jeho vytvoření ji 
inspirovala fotografie, na níž  je zachycena 
v pozadí se stromy jakoby vyrůstajícími 
z hlavy a tvořícími tak pomyslnou korunu. 

„V podstatě se jedná o polidštěnou duši 
stromu, živou bdící bytost, bohyni  souzní-
cí  s  přírodou,  jakožto  její  neoddělitelnou 
součást,“ říká Andrea Havlíčková Bořuto-
vá.  Poslední  obraz  uzavírající  toto  božské 
ženské trio je Dáma s diamantem. „K této 
malbě mě inspiroval obraz Dáma s hranos-
tajem, spolužačka zabývající se historickými 
oděvy a tancem a dětská hra zvaná přebíra-
ná, která je i ústředním motivem obrazu,“ 
doplňuje malířka. Opomenuti nezůstali ani 
muži,  zastupuje  je  portrét  jejího  manžela 
a rodinného přítele. Celou výstavu uzavírá 
pět aktů, autorských sítotisků na plátně, 
jimž byla předlohou sama autorka.  

Maluje od dětství
Kreslit a malovat začala Andrea Havlíč-
ková Bořutová už coby tříleté dítě. „Stále 

máme doma schované mé první výtvory. 
První obrazy olejem na plátně jsem však 
namalovala  až  na  střední  škole  v  rámci 
výuky. Během studií jsem si osvojila růz-
né malířské a grafické techniky. Občas se 
věnujii  velkoformátové  dekorativní  a  fi-
gurální nástěnné malbě,“ říká přerovská 
malířka, která je současné vystudovaná 
restaurátorka. K významnějším restau-
rátorským akcím, na kterých se podílela, 
patří například restaurování maleb v bazi-
lice Navštívení Panny Marie na Svatém Ko-

pečku u Olomouce, v bruntálském zám-
ku, v biskupské rezidenci v Litoměřicích 
a biskupském paláci v Olomouci. „Volná 
umělecká tvorba a restaurování jsou dvě 
naprosto rozdílné věci. Restaurování je 
plné chemie, technologických postupů, 
nutná je trpělivost a zachování autenticity, 
jakýkoliv kreativní umělecký projev je přís-
ně zakázán. Kdežto při malování vlastního 
uměleckého díla popouštíte uzdu fantazii 
a osobitý rukopis je více než vítán,“ uzaví-
rá malířka. (red)

Lauren Henderson předvede v Přerově latino-jazz a soul
Americká jazz-soulová zpěvačka Lauren Henderson zavítá v sobotu 17. září do Přerova, aby svou latinskoamerickou muzikou okořenila probíhající 
celoroční oslavy 10. výročí pořádání koncertů pod hlavičkou Nadačního fondu Blues nad Bečvou. Koncert začne v 17 hodin na parkánu městských 
hradeb.

„Hudba a zpěv Lauren Henderson je ko-
lekcí vlastních originálních skladeb a stan-
dardů soulového a jazzového kánonu. Tato 
rodačka z Massachusetts zpívá ale také 
brazilskou bossa novu, kubánské bolero, 
lounge jazz a R&B. Její muzika zkrátka 
odráží  jak mix  severoamerického  a  karib-
ského hudebního dědictví, tak i její dvojí 
bydliště v hlavním městě jazzu New Yorku 
a  ve  floridském,  hispánským  vlivům  více 
nakloněném, Miami,“ pozval na koncert 
předseda Nadačního fondu Blues nad 
Bečvou Pavel Ondrůj. Kapela vystoupí ve 
složení Lauren Henderson – zpěv, Rakušan 
žijící  v  USA  Walter  Phishbacher  –  piano, 
Čech Petr Dvorský – kontrabas a Němec 
Alex Bernard – bicí.
„Letošní oslavy desátého výročí existence 
Nadačního fondu na přerovské hudební 

scéně  jsme  započali  už  v  březnu  rozsáh-
lou  výstavou  za  výlohami  budovy  TGM 
16  v  Přerově,  která  mapovala  aktivity 
Blues  nad  Bečvou  od  jeho  vzniku  až  po 
současnost,“ vzpomněla členka správní 
rady Nadačního fondu Blues nad Bečvou 
Lada Galová.  Po  výstavě následovalo ap-
rílovo-májové blues nebo spolupořádání 
Hudebního léta na hradbách. „V dub-
nu se v restauraci Pivovar představili Bex 
Marshall,  američtí  Three  For  Silver  a  fe-
nomenální kytarista Mike Ross. V květnu 
jsme uspořádali tradiční Kytarový rekord 
a v červnu na hradbách zazpíval Steven 
Santoro,“ připomněl v kostce Pavel Ond-
růj,  který  dodal,  že  na  podzimní  měsíce 
organizátoři plánují pro bluesové publi-
kum další velké překvapení v netradičních 
prostorách.  (red)

Díla Andrey Havlíčkové Bořutové (na snímku vlevo) si Přerované mohou prohlédnout 
v Galerii Výklad Pasáž.   Foto: Archiv Andrey Havlíčkové Bořutové

Zpěvačka Lauren Henderson se Přerovanům představí v sobotu 17. září.  
  Foto: Archiv Nadačního fondu Blues nad Bečvou

Lampiónový pochod za strašidly
Kdo se bojí, nesmí do lesa! Ale ti co se nebo-
jí, anebo bojí rádi, jsou zváni v pátek 15. října 
na tradiční 15. ročník nočního lampiónového 
pochodu za strašidly – Strašidlácké hrátky, 
který pro děti i dospěláky připravují přerovská 
strašidla a TOM Lišáci. Akce začíná v 19.15, 

sraz je na přerovské Laguně u restaurace 
Bašta u Dokládalů. V tajemných zákoutích 
a temných houštinách okolí Laguny budou 
číhat strašidla a rozličná překvapení. Na akci 
bude zajištěn prodej lampionů, občerstvení 
i možnost opékání na ohni.   (red)

S sebou si děti mohou vzít lampiony, baterky by strašidla vyplašily.
  Foto: Archiv Ladislava Župky
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
14.9.  Ostrava  zoo  –  halda  Ema  –  Slez-
skoostravský hrad – centrum – hlavní ná-
draží, vlak 8.13, vede I. Žaludová
17.9. Bumbálka – Súkenická – Třeštík – 
Vysoká – Velké Karlovice, 15 km, vlak 
6.28, vede V. Mužíková
21.9. Vítkov – Klokočov – Spálovský mlýn 
– Heřmánky, 12 km, vlak 6.05, vede I. Ža-
ludová
24.9. Strážnice  –  Travičná  –  Holý  vrch  – 
Sudoměřice,  19  km,  vlak  7.48,  vede M. 
Ligurský
28.9. Brňov – Medůvka – Malá Lhota – 
Zašová, 13 km, vlak 7.49, vede M. Ligur-
ský

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová • tel.: 
725 017 083
1.9. Olomouc, Řepčín-Lazce-Voj. hřbitov  
Ol., 11 km, vede Láhnerová, vlak 7.03, 
vedoucí z Brodku
3.9. Vítkov-Vítkov. Balaton-Jakubčovice 
n/O,  15  km,  vede  Sedláková,  vlak  6.05, 
účast nahlásit vedoucí
8.9. Vyškov-Hamiltony-Svatá studánka, 
12 km, vede Michňová, vlak 7.37 
10.9. Vítkov-Klokočov-Klokočůvek-Heř-
mánky, 16 km, vede Sedláková, vlak 6.05, 
účast nahlásit vedoucí
15.9. Kokory-Lhotka-Čekyně-Předmostí, 
10 km, vede Lančová, bus 7.30, nást. 
č. 15, vedoucí z Kokor
17.9. Bojkovice-rozhledna na Skalce-
-Bojkovice, 10 km, vede Bernátová, vlak 
7.48 
22.9. Čelechovice-Kosíř-Slatinice, 10 km, 
vede Peprnová, vlak 7.03 
24.9. Rousínov-Habrovany-Olšany-Luleč, 
20 km, vede Šťávová, vlak 6.37, vedoucí 
z Vyškova
29.9. Hostýn-Chvalčov-Bystřice p.H., 
10 km, vede Szabóová, bus 8.00, nást. 
č. 23
29.9. Valtice-Schrattenberg, 12 km, vede 
Michňová, vlak 7.45

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz • Tomáš Beránek • tel.: 
602 575 673
6.9. schůze v restauraci Pivovar v 19.00 
7.–11.9. Západní Tatry – Roháče - jedno-
denní túry volitelné náročnosti s dopra-
vou a podporou busu, polopenze, pen-
zion v Zuberci
8.–11.9. 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
24.–28.9. Podzim Jizerských hor – pěší 
jednodenní trasy 10 – 25 km, polopenze, 
penzion Kořenov, vlastní doprava

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8.00 – 17.00
sobota a neděle 9.00 – 17.00 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.09. 10.00 Top Gun: Maverick BS, dabing 80,- 12+
01.09. 18.00 Střídavka 160,-
01.09. 20.00 Minimata RP, ART, titulky 160,- 12+
02.09. 17.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
02.09. 20.00 Samaritán P, titulky 160,-
03.09. 15.30 Princezna rebelka Bijásek, dabing 160,-/140,-
03.09. 17.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
03.09. 20.00 After: Pouto titulky 160,- 12+
04.09. 10.00 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 80,-
04.09. 15.00 Planeta Praha česky 160,-
04.09. 17.00 Elvis titulky 160,- 12+
04.09. 20.00 Arvéd česky 160,-
05.09. 17.30 Samaritán titulky 160,-
05.09. 19.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
06.09. 17.30 Thor: Láska jako hrom LEVNÉ ÚTERÝ, dabing 80,- 12+
06.09. 20.00 Sirotek: První oběť titulky 160,- 15+
07.09. 17.30 Arvéd 160,-
07.09. 20.00 Elvis titulky 160,- 12+
08.09. 10.00 Hádkovi BS 80,- 12+
08.09. 17.30 Jan Žižka RP, dabing 160,- 15+
08.09. 19.45 Lovec jelenů RP, restaurovaná verze, titulky 160,- 15+
09.09. 17.30 After: Pouto titulky 160,- 12+
09.09. 20.00 Jan Žižka dabing 160,- 15+

10.09. 15.30 Prohlídka promítací kabiny 
s výkladem Dny evropského dědictví zdarma

10.09. 16.00 Ať žijí duchové Dny evropského dědictví zdarma
10.09. 17.30 Jan Žižka Dny evropského dědictví, dabing 160,- 12+
10.09. 20.20 Pecha Kucha Night 2022 Dny evropského dědictví

11.09. 14.00 Zpřístupnění protiatomového 
krytu a jeho tech. zázemí Dny evropského dědictví 60,-

11.09. 15.15 Do krytů, Přerove! Dny evropského dědictví
80,-/ zdar-
ma pro 
účastníky 
prohlídky

11.09. 16.15 Cesta do Tvojzemí P, Bijásek 160,-/140,-
11.09. 17.30 Arvéd 160,-
11.09. 20.00 Jan Žižka dabing 160,- 15+
12.09. 17.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
12.09. 20.00 Bullet train titulky 160,- 15+
13.09. 18.00 Hádkovi LEVNÉ ÚTERÝ 80,- 12+
13.09. 20.00 Jan Žižka dabing 160,- 15+
14.09. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
14.09. 20.00 Černobyl na kolečkách P 160,-
15.09. 10.00 Řekni to psem BS 80,-
15.09. 17.30 Vstupenka do ráje RP, titulky 160,- 12+
15.09. 19.30 Moonage Daydream RP ART, VARY V KINĚ titulky 160,-
16.09. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
16.09. 20.00 Sirotek: První oběť titulky 160,- 15+
17.09. 15.30 DC Liga supermazlíčků Bijásek, dabing 160,-/140,-
17.09. 17.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
17.09. 20.00 Vstupenka do ráje titulky 160,- 12+
18.09. 15.30 Cesta do Tvojzemí Bijásek 160,-/140,-
18.09. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 12+
18.09. 20.00 Elvis titulky 160,- 12+
19.09. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
19.09. 20.00 Arvéd 160,-
20.09. 17.30 Jurský svět: Nadvláda LEVNÉ ÚTERÝ, dabing 80,- 12+
20.09. 20.00 Jan Žižka dabing 160,- 15+
21.09. 17.30 After: Pouto titulky 160,- 12+
21.09. 20.00 Vstupenka do ráje titulky 160,- 12+
22.09. 10.00 Střídavka BS 80,-
22.09. 17.30 Banger RP 160,- 12+
22.09. 20.00 Indián RP 160,-
23.09. 17.30 Indián  160,-
23.09. 20.00 Avatar (obnovená premiéra) 3D, dabing 180,-
24.09. 15.30 DC Liga supermazlíčků Bijásek, dabing 160,-/140,-
24.09. 17.30 Banger
24.09. 20.00 Indián  160,-
25.09. 10.00 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing
25.09. 15.00 Avatar (obnovená premiéra), dabing 160,-
25.09. 18.00 Vstupenka do ráje titulky 160,- 12+
25.09. 20.00 Jan Žižka dabing 160,- 15+
26.09. 17.30 Indián 160,-
26.09. 19.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
27.09. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 12+
27.09. 20.00 Arvéd 160,-
28.09. 17.30 After: Pouto titulky 160,- 12+
28.09. 20.00 Pozvánka do pekla titulky 160,- 12+
29.09. 10.00 Elvis BS, titulky 80,- 12+
29.09. 17.30 Kde zpívají raci RP titulky 160,- 12+
29.09. 20.00 Úsměv RP, titulky 160,- 15+
30.09. 18.00 Střídavka 160,- 12+
30.09. 20.00 Buko P, česky 160,-
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 

Výstavy:
do 18.9. Anna Sypěnová Němcová – Proč 
malovat? Výběr z díla přerovské malířky, 
historický sál, vstupné 40/20 Kč
do 6. 11. Dagmar Havlíčková – Modlit-
by. Výstava obrazů olomoucké výtvarni-
ce. Kaple přerovského zámku, vstupné 
40/20 Kč
od 1.9. do 24.11 Čtvero ročních obdo-
bí – PODZIM – výstava školních obrazů, 
chodba ve 2. patře, vstupné 20/10 Kč
od 9.9. do 30.10. KDO? JAK! aneb Komen-
ský kam se podíváš! – práce studentů SPŠS 
v Lipníku n. B., malý kruhový sál a předsálí, 
součástí vstupného do stálých expozic
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
Novinky ve stálé nabídce:
Aktuální nabídku a volné termíny si prosím 
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/pro-skoly
Akce pro veřejnost:
8.9. Vernisáž  výstavy  KDO?  JAK!  aneb 
Komenský kam se podíváš! – slavnostní 
zahájení výstavy výtvarných prací studen-
tů SPŠS v Lipníku nad Bečvou, od 17.00 
ve Slavnostní síni města Přerova (Horní 
náměstí 1), vstup zdarma 
11.9. Volné vstupy – Přerovský zámek – 
komentované prohlídky stálých expozic 
zdarma u příležitosti Dnů evropského kul-
turního dědictví, v rámci prohlídek bude 
možné  také  zdarma  zhlédnout  výstavu 
„KDO? JAK! aneb Komenský všude kam 
se podíváš! Prohlídky proběhnou v ča-
sech: 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00  

11.9. Korvínský dům – Síť dopisů – otevře-
ní Korvínského domu pro veřejnost v rámci 
akce Přerovské dvorky k poctě 430. výročí 
narození J. A. Komenského, prohlédněte si 
přízemí domu a jeho atrium se dvěma ko-
vovými plastikami od I. Kitzbergra nebo si 
vyzkoušejte své dovednosti v historické pí-

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13



SERVIS DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 9/2022  |  14

sařské dílně, Korvínský dům (Horní náměs-
tí 31, Přerov), 13.00 – 18.00 
21.9. Všichni tvoří na nádvoří – výtvarný 
workshop pod širým nebem pro malé 
i velké, 15.00 – 17.00 na nádvoří přerov-
ského zámku, vstupné 20 Kč, za špatného 
počasí v interiéru
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.:  
581 201 929, mob.: 725 337 426
e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz nebo  
www.prerovmuzeum.cz 
ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9.00 – 15.00
Akce pro veřejnost:
10. a 11. 9. Stánek ekoporadny na Okres-
ní zahrádkářské výstavě – poradna k pří-
rodním zahradám a Semínkovna zdarma, 
oba dny 9.00 – 17.00, sokolovna v Oseku 
nad Bečvou
16. a 17. 9. Podzimní SWAP – výměnný 
bazárek – přineste na akci čisté, nepoško-
zené podzimní oblečení, které nepotřebu-
jete, a odneste si jiné; pátek 16.9., 16.00 
– 19.00, sobota 17.9., 9.00 – 12.00, Kor-
vínský dům, Horní náměstí 31, vstupné 
30 Kč, oblečení zdarma
Ekoporadna  pondělí až pátek 
9.00 – 15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma – 
obchod Bez obalu, Čechova 947/25
Informace o konání akcí si ověřujte na htt-
ps://ornis.cz/ nebo FB! 
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci září: 
1.9. – 30. 9. – otevřeno denně kromě 
pondělí, 9.00 – 17.00
Výstavy:
do 25.9. Poldi Habermann – sochy, obra-
zy.  Monografická  prezentace  aktuálního 
díla Poldi Habermanna, sochaře pracují-
cího v kovu, H-studio na třetím nádvoří, 
v rámci vstupného na hrad
do 9.10.  40  let  Hefaistonu  –  ohlédnutí 
za čtyřmi dekádami pořádání meziná-
rodních setkání uměleckých kovářů na 
hradě Helfštýn, hradní galerie na druhém 
nádvoří, v rámci vstupného na hrad
Akce pro veřejnost:
10.9. Palác žije hmatem – speciální noční 
prohlídky spojené se zajímavým progra-
mem a dílnami, těšit se můžete na ohňo-
vou show, šermířské vystoupení i histo-
rický tanec, vstupné 300/150 Kč, děti do 
6  let  zdarma,  prohlídky  budou  probíhat 
v čase 19.00 – 23.00 se začátkem v ka-
ždou  celou  hodinu,  nutná  rezervace  na: 
helfstyn.rezervace@email.cz 
11.9. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma – návštěva hradu zdarma v rámci Dnů 
evropského kulturního dědictví
25.9. Závěr sezóny Oldtimer clubu Helfštýn 
– tradiční setkání členů klubu sběratelů his-
torických vozidel Oldtimer Club Helfštýn, 
více na: www.oldtimer-helfstyn.cz
30.9. Světový den architektury 2022 
– speciální prohlídka hradu v rámci Svě-
tového dne architektury 2022, nutná re-
zervace míst přes portál https://goout.net.
30.9. Noční Excalibur race – první noční 
varianta extrémního závodu Excalibur 
race v areálu hradu, noční závod bude 

předcházet 3. ročníku tradičního Excali-
bur race, který proběhne 1. října, více in-
formací a přihlášky na: http://excaliburra-
ce.cz/nocni-helfstyn.html 
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
11.9., 13.30 Nedělní party – tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou Harmony
21.9., 19.00 Pocta Haně Hegerové – re-
citál  složený  ze  šansonů  Hany  Hegero-
vé v podání olomoucké zpěvačky Dany 
Chytilové, doprovodnou skupinu Dany 
Chytilové pod vedením pianisty Radima 
Linharta tvoří i hudebníci, kteří s Hanou 
Hegerovou vystupovali dlouhá léta, a to 
kytarista Zdeněk Fišer a  také kontrabasi-
sta Vít Fiala
25.9., 13.30 Nedělní party – tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou MILI
26.9., 19.00 Screamers: Obludárium – di-
vadelní show, kde nechybějí taneční čísla, 
poutavé a originální kostýmy, improviza-
ce, skeče, zpěv – zkrátka komediální re-
vue, jak má být

S ÚSMĚVEM DO ŠKOLY

1.9., 15.00 – 18.00, areál loděnice
Akce pro děti, rodiče a prarodiče – projíž-
ďky po Bečvě, Klauni z Balónkova, ukázky 
Městské policie Přerov, ukázky dobrovol-
ných hasičů, Železný Zekon, skákací hrad, 
Duo Harmony
Aktivita je podpořena z NDT Obec přátel-
ská rodině a seniorům 2022.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
10. a 11.9. Výstava ovoce a zeleniny
sokolovna v Oseku n. Bečvou, v čase od 
10 do 17 hodin 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
10.9. Pivní a gulášové slavnosti – ZRUŠE-
NO!  
11.9. Setkání chovatelů
17. – 18.9. Celostátní výstava a Okresní 
dožínky
25.9. Setkání chovatelů

OSLAVY 100 LET SAMOSTATNÉHO
FARNÍHO SBORU ČCE EVANGELICKÉ 
V PŘEROVĚ

11.9., evangelický kostel (Č. Drahlovské-
ho)
10.00 bohoslužby, nedělní škola pro děti
11.15 přednáška Pavla Hoška – Vlaste-
nectví a křesťanské hodnoty
12.30 sborový oběd
14.00 muzikál – Plující ZOO Kapitána Noa

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2022
10. – 11. 9. – zpřístupněné památky 
v Přerově a okolí 
ZÁMEK PŘEROV 11.9.
Komentované prohlídky zdarma v časech: 

9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hodin
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 11.9., 8.00 – 18.00
PAMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ 10.9., 
10.00 – 15.00 
SKLENÍK V MICHALOVĚ 10. – 11.9., 
10.00–12.00, 12.30–16.00
KOSTEL SV. VAVŘINCE 11.9., 15.00 – 
17.00
KOSTEL SV. MICHALA 10. – 11.9., 15.00 
– 17.00
KOSTEL SV. JIŘÍ 10. – 11.9., 15.00 – 17.00
KOSTEL SV. MAGDALENY 11.9., 15.00 – 
17.00
PRAVOSLAVNÝ CHRÁM SV. CYRILA 
A METODĚJE 11.9., 11.00 – 15.00
MĚSTSKÝ DŮM 11.9., 9.00 – 15.00 
GALERIE  MĚSTA  PŘEROVA  10. – 11.9., 
9.00 – 18.00 
POZOROVATELNA ŠVÉDSKÉ ŠANCE 
10.9., 10.00 – 18.00
11.9., 9.00 – 18.00
HRAD  HELFŠTÝN  11.9., celodenní bez-
platný vstup 9.00 – 17.00
DŘEVOHOSTICE 10.–11. 9. 10.00 – 17.00 – 
prohlídka kostela sv. Havla, zámku a zvonice
 
KINO HVĚZDA 

Sobota 10.9.
15.30 prohlídka promítací kabiny s výkla-
dem (zdarma)
16.00 Ať žijí duchové (zdarma)
17.30 Jan Žižka (160 Kč)
20.20 Pecha Kucha Night (100 Kč)   
Neděle 11.9.
14.00 prohlídky krytu a jeho technického 
zázemí (60 Kč)
15.15 projekce snímku „Do krytů, Pře-
rove!“ (80 Kč/zdarma pro účastníky pro-
hlídky)

PŘEROVSKÉ DVORKY

11.9., 13.00 – 18.00
Zpřístupnění běžně nedostupných a málo 
známých či jinak neobvyklých míst v Pře-
rově se zajímavým programem:
–  Svět v obrazech (Horní náměstí č. 31)
–  Folklórní dvorek (radnice, náměstí T. G. 

Masaryka č. 2)

–  V bufetu (náměstí T. G. Masaryka č. 8)
–  Dvorek v pohybu (za sokolovnou, Bra-

bansko č. 2)

–  Alternativní dvorek (dvorek + sklep Kra-
tochvílova 14)

–  Labyrint světa a ráj (na) dvorku (náměstí 
T. G. Masaryka č. 10)

–  Živé knihy (hradní příkop, Horní náměstí)
Ostatní  :  Peťkafé  (Jiráskova 10), Muzikál 
Plující ZOO Kapitána Noa (evangelický 
kostel, Č. Drahlovského 1)

MÍSTNÍ DNY PRO KLIMA
16.9.,  9.00  –  16.00  program na  námětí 
T. G. Masaryka 
17.9., 9.00 – 12.00 komentované pro-
hlídky na 7 místech Přerova, více na str. 8. 

KOLOCACHING 
16. – 25.9. v Přerově a okolí
Hra  u  příležitosti  Evropského  týdne mo-
bility  založená  na  principu  geocachingu, 
v  rámci  něhož  nadšenci  hledají  takzva-
né kešky – poklady. Registrace do hry 
v  termínu  1.  –  14.9.  na  webu  města  
www.prerov.eu
HVĚZDICOVÁ CYKLOJÍZDA 
PRIMÁTORŮ

18.9., start: 13.00 od radnice (nám. 
TGM), cíl: 15.00 Dub nad Moravou
Společná  cyklovyjížďka  primátorů  Přero-
va, Prostějova a Olomouce.

VINARSKÝ KRÁL
Šachový klub Vinary pořádá turnaj v rapid 
šachu (9 kol švýcarským systémem)
10.9., 9.30, kulturní dům Vinary
Přihlášky na místě, kontakt: Tomáš přikryl 
(tel.: 604 653 149)

ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA 
s mezinárodním velmistrem Robertem 
Cvekem
17.9., 14.00, obecní sál Prosenice
přihlášky: t.klimecky@seznam.cz, tel.: 
704 161 626

CESTOVATELSKÁ BESEDA
4.10., 19.00, BaseCamp 
Fanské  hory  –  Tádžikistán,  noční  Samar-
kand – Uzbekistán

25. VÝSTAVA HUB
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16.–17.9. Klub Teplo
Ukázky právě rostoucích hub, mykologic-
ká poradna, výstavka fotografií a kreseb. 
Pořádá Mykologický spolek Přerov, pátek 
9–19,  sobota  9–17,  Vstupné  30/10  Kč; 
přednášky  Jiřího  Polčáka  v  pátek  16.00 
(Jedlé houby), v sobotu 10.00 (Léčivé 
houby) a 14.00 (Houby Pobečví)

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
1.9.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
5.9. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Tělo jako zrcadlo stresu – Olga Žup-
ková
7.9. 
Výlet na rozhlednu Maruška – sraz na 
autobusovém  nádraží  v  7.50,  stanoviš-
tě 23. Odjezd autobusem do Bystřice p. 
Hostýnem v 8.00, předpokládaný návrat 
v 16.00. 
8.9.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
12.9. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi 
9.45 Cvičení paměti hrou – Olga Župková
15.9. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
19.9. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Putování Afrikou – Bedřich Šuba
22.9. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
26.9. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45  Energie,  aneb  na  co  si  dát  pozor, 
abyste nenaletěli – Renata Horáková, 
Sdružení obrany spotřebitelů
29.9. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
PC kurz pro všechny co „neumí“ za-
pnout počítač a nebojí se myší. (7 lekcí, 
vždy v pondělí od 14:45 do 16:15 hod.) 
Začátek 5.  září,  cena 450 Kč,  kde: Cen-
trum SONUS, Palackého 17a, přihlášky 
u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

SETKÁNÍ K VÝROČÍ 90 LET 
VESLOVÁNÍ V PŘEROVĚ

8.10., od 8.00, loděnice
Zváni jsou všichni současní i bývalí veslaři 
a jejich příznivci 
8.00 žabácké závody
13.00 křest nových lodí a knihy o historii 
veslování v Přerově  
14.00 projížďky na veslařských lodích
možnost prohlídky historických alb a pro-
stor loděnice

MODERNÍ GYMNASTIKA
TJ SPARTAK PŘEROV
Sportovní  hala  U  Tenisu  16 • www.mg 
prerov.cz • e-mail: mgprerov@centrum.cz 
• tel.: 737 615 259
Nábor dívek do přípravného oddělení ve 
věku 5 – 6 let, úterý a čtvrtek 16.00 – 17.00 
Nábor dívek do kroužku ve věku 8 – 10 

let, pondělí 16.00 – 17.00
Ukázková hodina k zápisu proběhne 
v pondělí 5.9. od 16 hodin.

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz
10.9. Ukázka činnosti zájmových kroužků 
SVČ Atlas a Bios v Galerii Přerov
14.9. Den otevřených dveří na ZŠ JAK 
v Předmostí 15.00 – 17.00 
16.9. SVČ Atlas a Bios na náměstí  TGM, 
v rámci akce Místní den pro klima – aktivity 
pro děti, informace o zájmových kroužcích
17.9. Den otevřených dveří na Biose 
v rámci akce Místní den pro klima – ko-
mentovaná  krmení  exotických  živočichů 
(začátky v 9, v 10, v 11 a ve 12 hodin), 
ukázky  činnosti  vybraných  kroužků  a  in-
formace, přihlášky do kroužků
Ukázkové hodiny vybraných zájmových 
kroužků (bližší info o termínech na webu 
SVČ)
Komentovaná  krmení  exotických  živočichů 
v BIOS (bližší info o termínech na webu SVČ) 
Rybářské  soutěže  pro  děti  (bližší  info 
o termínech na webu SVČ)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
1. – 30.9. Back to school – roční registrace 
do knihovny zdarma pro studenty ve věku 
15–26  let,  všechna  pracoviště  knihovny 
v provozní době
8.9. Radosti a starosti pěstounské péče 
–  přednáška  psycholožky Dariny Morócz 
a sociální pracovnice Jany Hlobilové, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 17.00 
12. – 16.9. Prodej vyřazených knih, sute-
rén MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
8.00 – 17.00 
13.9. Rodinné vztahy – o údělu prvo 
a druhorozených – přednáška ostravské-
ho terapeuta Marka Ščotky, malý sál Klu-
bu Teplo Přerov, Horní nám. 9
21.9. Guatemala  –  cestovatelská beseda 
s Lenkou a Václavem Špillarovými, Minis-
terstvo zemědělství ČR v Přerově, Wurmo-
va 2, od 17.00
22.9. Jak nepřijít o rozum – přednáška 
lektorky paměti Jitky Krásné, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
27.9. Virtuální Univerzita třetího věku – vi-
deopřednáška pro studující seniory, učeb-
na MěK  v  Přerově,  Žerotínovo  nám.  36, 
10.00 – 11.30 a 13.00 – 14.30 
Akce pro děti:
1. – 30.9. Obal si svou učebnici – po-
máháme školákům s přípravou do školy, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, pobočka 
Předmostí, Hranická 93/14 a pobočka Vel-
ká Dlážka 44, v provozní době pracovišť
1., 8., 15., 22. a 29. 9. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, 14.00 – 16.00
20.9. Tvořivá dílna (v rámci projektu Pozná-
váme tradice a řemesla s knihovnou) – Lout-
koherectví; povídání s Jakubem Navaříkem 
o dřevěných hercích z LD Sokol Přerov, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 15.00  
Akce v místních částech:
1.  – 30.9. Obal si svou učebnici – po-
máháme školákům s přípravou do ško-
ly, všechny knihovny v místních částech 

v provozní době
1. – 30.9. Back to school – roční registrace 
do knihovny zdarma pro studenty ve věku 
15–26  let,  všechny  knihovny  v  místních 
částech v provozní době
1. – 30.9. Tvořivé dílny – deštivý den, Če-
kyně a Lýsky, v provozní době knihoven
1. – 30.9. Tvořivé dílny – vzpomínky na prázd-
niny, Lověšice, v provozní době knihovny
1. – 30.9. Tvořivé dílny – stojánek na pas-
telky,  Újezdec,  každý  čtvrtek  v  provozní 
době knihovny
5.9. Tvořivá dílna – obal na knihy, Henčlov, 
v provozní době knihovny
15.9. Čaj o páté – neformální posezení 
u čaje, Kozlovice, od 17.00 
17.9. Tvořivá dílna – korálková tvořivá díl-
na, Dluhonice, v provozní době knihovny
22.9. Tvořivá  dílna  –  draci,  Žeravice, 
v provozní době knihovny
26.9. Tvořivá dílna – krabičky na dárky, 
Vinary, od 17.00

PROMENÁDNÍ KONCERT
park Michalov, od 15.00
4.9. Dechový orchestr Haná

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
2.– 4.9. Mistrovství světa týmů v ringu 
35. ročník (od 15 let)
9.–11.9. Dědeček Čoko a babička Deli – 
víkend pro rodiče s dětmi  
16.–18.9. Čarodějnice a Indiáni – víkend 
pro rodiče s dětmi

25.9. Banjo Band Ivana Mládka – koncert 
v Klubu Teplo
30.9.–2.10. Mimozemšťané z minulosti – 
víkend pro rodiče s dětmi

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22
V měsíci září budou k viděni mimo jiné 
nové  obrazy  od  Jany  Frýblové.    Autorka 
žije  a  tvoří  v  jižních  Čechách.  Od  roku 
1990 je malování její hlavní životní náplní 
a profesí. 
V současné době maluje velkoformáto-
vá plátna květin a abstraktní krajiny. Její 
dílo  je  rovněž charakteristické vrstvením 
olejových a akrylových barev a prací se 
špachtlí. Maluje výrazné barevné kom-
pozice připomínající rozkvetlou louku, 
kombinací jemného pozadí a horizon-
tů a výrazně vystupujících květů vytváří 
jedinečný plastický výraz obrazů. Vel-
koformátové obrazy jsou velmi vhodné 
do moderně pojatých, minimalistických 
interiérů.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14 • tel.: 581 217 187

Bohumil Pospíšil – Český Marco Polo 
Připomínka 120. výročí narození zapome-
nutého přerovského světoběžníka
Vernisáž,  spojená  s  přednáškou Martina 
Nekoly, předního odborníka na proble-
matiku krajanů ve světě, se koná 15.9. 
v 17.00. 
Martin Nekola – politolog a historik, spe-
cializuje se zejména na československý 
exil  po  roce  1948  a  na  krajany  ve  světě. 
Je autorem stovek článků a dvacet dvou 
knižních  publikací,  zároveň  vede  projekt 
the Czechoslovak Talks, sbírající inspirativní 
životní příběhy Čechů v zahraničí

GALERIE VÝKLAD PASÁŽ 
ŽENY – BOHYNĚ
Své obrazy ještě celé září v průchodu pasá-
že představuje Andrea Havlíčková Bořuto-
vá. Autorka pochází z Přerova, vystudovala 
SUPŠ v Uherském Hradišti a dále obory 
restaurování a konzervace nástěnné malby 
a sgrafita v Litomyšli a v Pardubicích. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA

Jindřich Štreit: Ze života Přerovanů
Ještě v září pokračuje výstava unikátní série 
fotografií  dokumentujících  život  ve  městě 
objektivem světoznámého uměleckého fo-
tografa Jindřicha Štreita. Soubor čtyř desí-
tek velkoformátových fotografií, které autor 
pořídil při realizaci kolekce snímků s názvem 
Ze života Přerovanů, určených pro kalendář 
vydávaný městem Přerov na rok 2023.

RONDEL KŘIŽOVATKY
Komenského-Žerotínovo náměstí-Šířava 
Jiří Jurda: Sudičky
Ještě v září pokračuje výstava na alterna-
tivní výstavní ploše – kruhovém objezdu 
města Přerova. Zde je k vidění obří plasti-
ka Sudičky. Mytologická trojice je vysoká 
dva a půl metru a váží necelé dva metráky 
a navazuje tímto počinem na loňský první 
pokus dovést v létě umění do exteriéro-
vých prostor města a zpestřit tak nabídku 
letní výtvarné podívané v ulicích.

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov naleznete na: 
www.sportoviste-prerov.cz

Změny v konání mohou být z důvodu  
aktuální covid-19 situace vyhrazeny.



KULTURA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 9/2022  |  16

Přerovské listy č. 9/2022 • Vycházejí 28. srpna 2022, ročník XXI, Vydává statutární město Přerov se sídlem Bratrská 34, Přerov • Periodický tisk územního samosprávního celku • Vychází 12x ročně •  
IČ: 00301825 • Grafická příprava a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, náklad 22 tisíc výtisků, redakce telefon: 723 851 574, redakce@prerov.eu, editor: Lenka Chalupová, redaktor:  
Anna Vojzolová, kulturní servis: Pavla Roubalíková (kultura@prerov.eu), inzerce: Yvona Pařízková, tel: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz • Uzávěrka příštího čísla je 14. září 2022 • Distribuce: 
Česká distribuční • Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283 • Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy • Reklamace: reklamace@prerov.eu • 
Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

Setkání žánrů v Městském domě pokračuje, vstupenky 
na pět koncertů pořídí zájemci v předprodeji výhodněji
Úspěšný abonentní cyklus Setkání žánrů pokračuje v Městském domě v Přerově i v sezoně podzim 2022 a jaro 2023. Návštěvníci se mohou opět těšit 
na pestrou nabídku kvalitní hudby napříč styly. Předprodej už začal.  

„O první zahajovací koncert pokračo-
vacího  cyklu  Setkání  žánrů  se  postará 
ďábelský  houslový  virtuóz  Ivan  Herák 
s cikánskou kapelou ve středu 9. listo-
padu v 19 hodin. Další koncert cyklu 
nás o adventu přenese v čase, a sice na 
Hudbu královských dvorů v interpreta-
ci Richarda Závady a Jakuba Michla ve 
středu 14. prosince v 19 hodin,“ zve na 
podzimní koncerty do Městského domu 
jeho manažer kultury Pavel Ondrůj. 
Jarní část cyklu zahájí tradiční slavnost-
ní novoroční koncert v úterý 3. ledna 
2023 v 19 hodin. Moravské klavírní trio 
ve složení  Jiří  Jahoda – housle,  Jana Ry-
šánková – klavír, Miroslav Zicha – violon-
cello a operní sólisté představí program, 

zaměřený na slavné árie a dueta z oper 
a operet světového repertoáru.
Jarní koncert ve středu 1. března v 19 
hodin nabídne CHECK ACCORDION 
TRIO. Uskupení tří mladých akordeonis-
tů Markéty Laštovičkové, Marie Čejnové 
a Michala Karbana, kteří působí v Dán-
sku, představí originální kompozice pro 
akordeon i kusy, které si trio upravilo 
samo. Zaměřují se především na klasic-
kou hudbu, ale nabízejí i balkánskou 
hudbu či argentinské tango. 
„Závěrečný koncert v úterý 25. dubna 
v 19 hodin nabídne muzikálové melodie 
Mariana Vojtka. Doprovodí ho Moravské 
klavírní trio.  Na koncertě zazní populární 
písně, muzikálové i operní hity v podání 

českého zpěváka, který získal renomé 
především v muzikálových rolích v diva-
dlech Hybernia, Broadway či GoJa Music 
Hall,“ uzavřel nabídku na jarní koncerty 
cyklu Setkání žánrů Pavel Ondrůj. 
Koncerty  se  konají  vždy  v  19  hodin 
v Městském domě, předprodej výhodné-
ho abonmá je v Městském informačním 
centru, veškeré informace návštěvníci 
najdou na www.mdprerov.cz nebo www.
setkanizanru.cz, e-mail: predprodej@kis-
-prerov.cz.  Cena přenosné zvýhodněné 
abonentky je 950 Kč, jednotlivé vstupné 
činí  350  Kč,  ZTP,  ZTP/P  zaplatí  500  Kč. 
Předprodej abonmá již byl zahájen. Abo-
nentka může být  též  vhodným dárkem.
 (red)

Marian Vojtko uzavře jarní nabídku kon-
certů cyklu Setkání žánrů. Přerovanům 
zazpívá v úterý 25. dubna v 19 hodin. 
 Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Turisté oslaví své jubileum  
výstavou o Olomouckém kraji

Výstavu ke 110. výročí Klubu českých 
turistů v Přerově, s podtitulem 110 let 
poznávání Olomouckého kraje, bude na 
podzim hostit Galerie města Přerova. Ná-
vštěvníci  si  prohlédnou  nejen  fotografie 
z turistické činnosti ze zajímavých míst 
Olomouckého kraje, ale také třeba diplo-
my, kapesní kalendáře, oblastní turistické 
odznaky, medaile členů a další předměty.
Rozvoj turistiky v Přerově zaznamenává 
stále větší boom. Obrovskou výstavu ke 
stoletému jubilu klubu turistů jsme organi-
zovali už v roce 2012.  Jmenovala se Mapy 
a turistika v proměnách času. Představovali 
jsme tehdy hlavně turistické rozcestníky 
a mapy. Mapy převážně turistické, ale i to-
pografické, běžné zeměpisné, tematické či 

historické. Expozici kartografických skvos-
tů i běžně dostupných plánů výletních tras 
doplňovaly turistické artefakty jako zázna-
my  z  výšlapů,  deníky,  dobové  fotografie, 
odznaky nebo známky a razítka nastřá-
daná od počátku minulého století,“ vzpo-
mněla kurátorka obou výstav Lada Galová. 
Letošní plánovaná výstava se bude od té 
předchozí lišit jak svojí dramaturgickou 
koncepcí, tak volbou vystavovaných expo-
nátů. „Půjde hlavně o fotky z našich výletů 
a cest a ocenění, která naši členové nasbí-
rali v průběhu let za rozvoj turistiky,“ in-
formoval organizátor výstavy a člen Klubu 
českých turistů v Přerově Stanislav Dostál. 
Výstavu otevře Galerie města Přerova ver-
nisáží ve čtvrtek 6. října v 17 hodin.   (red)

Lidé Přerova je název unikátní výstavní série, dokumentující život ve městě objektivem svě-
toznámého uměleckého fotografa Jindřicha Štreita. Výstavu hostí Galerie města Přerova až 
do konce září.  K vidění  jsou čtyři desítky velkoformátových fotografií, které autor pořídil 
při realizaci kolekce snímků s názvem Ze života Přerovanů, určených pro kalendář vydávaný 
městem Přerov na rok 2023. „Kalendář při příležitosti hodové vernisáže pokřtil přerovský pri-
mátor Petr Měřínský a požehnal mu děkan Římskokatolické farnosti Josef Rosenberg. Sada 
stolního i závěsného kalendáře je v prodeji za 250 korun jak u nás v galerii, tak v Městském 
informačním centru na náměstí TGM,“ informovala kurátorka výstavy a vedoucí městské 
galerie Lada Galová. V galerii návštěvníci na snímcích najdou například Loutkové divadlo, 
sokolské slavnosti, masopust, prostředí hokejové šatny Zubrů, tříkrálové koledování, pálení 
čarodějnic, kytarový rekord, jazzový festival a desítky dalších.  (red) 
 Foto: Město Přerov

Zářijové číslo je plné kulturních pozvánek a informací o volbách do zastupitelsta, tradiční povídání o přerovských rodinách a kapelách najdete v říjnovém čísle. Připravujeme i roz-
hovor na téma odpady - od října se totiž budou do žlutých nádob sbírat i plechovky a město se připravuje rovněž na sběr gastroodpadů.   (red)


