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První cyklověž na Moravě je v provozu

Prosklená parkovací cyklověž u přerovského nádraží za 10 milionů korun je od pátku 11. prosince v provozu. Kromě svého hlavního
poslání, úschovy jízdních kol, má podle mínění radních vyslat signál k občanům – jezděte víc na kole, pomůžete dopravě ve městě.
Prvním kolem, které před zraky veřejnosti vyzkoušelo automatický systém Bike Tower, byl sportovní bicykl přerovského ironmana
Jaroslava Hýzla. Samoobslužný systém ukládání kol na slavnostním otevření představil majitel dodavatelské firmy Systematica
Rudolf Bernart. „Proces uložení je jednoduchý – cyklista najede s kolem na plošinu, zaplatí pětikorunu na den a speciální výtah
během pár vteřin vyveze a uloží jeho kolo do příslušné přihrádky. Majitel kola si převezme lístek s kódem, s nímž si později své
kolo vyzvedne,“ popsal Bernart. Majitel kola může sledovat jeho uložení prostřednictvím kamery na obrazovce u vchodu parkovacího domu. Výhodou tohoto způsobu parkování kola je, že cyklista si může nechat na řídítkách i přilbu. Parkovacímu domu,
který pojme až 118 jízdních kol, požehnal i přerovský farář Pavel Hofírek. Foto: Ingrid Lounová 
(ILO)
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Slavnostní neděle 24. ledna:
Cena města Přerova
s koncertem filharmonie
Historický okamžik, kdy Přemysl
Otakar II. povýšil před 760 lety
Přerov na město, si Přerované připomenou velkolepým koncertem
Symphonic Queen Moravské filharmonie. Populární skladby skupiny Queen zazní v neděli 24. ledna
v 19.30 hodin v Městském domě.
Ještě před koncertem si slavnostní
okamžik prožijí tři kolektivy, které
v 18 hodin v Mervartově sále přerovského zámku převezmou za rok 2015
Cenu města Přerova – medaile J. A.
Komenského. Prestižní ocenění obdrží Loutkové divadlo Sokola Přerov,
pěvecké sdružení Vokál a Základní
umělecká škola Bedřicha Kozánka.
Poté bude následovat koncert
Moravské filharmonie v Městském
domě. Prologem k slavnostním okamžikům bude vernisáž ve Výstavní
síni Pasáž, kde se návštěvníci dozvědí
o významné Středomoravské výstavě v Přerově v roce 1936, vernisáž
začíná v 17 hodin. 
(ILO)
Jednání zastupitelstva

Poprvé v novém roce se sejdou zastupitelé města Přerova v pondělí 18. ledna v 16 hodin v sále Městského domu.
Přímý přenos prostřednictvím kamer
Televize Přerov mohou zájemci sledovat na webových stránkách města
www.prerov.eu a v TV Přerov.

Bilance loňského roku: narodilo se méně dětí
Méně dětí než v předchozím roce
se narodilo v přerovské porodnici.
Za rok 2015 v přerovském pavilonu
pro matku a dítě přivedli k 10. prosinci porodníci na svět 752 novorozenců. V předchozím roce to bylo za
stejné období 794 dětí.
„Nejvíce porodů jsme měli v červnu,
kdy se narodilo 87 dětí. V předchozím
roce bylo nejsilnějším měsícem září,

kdy maminky porodily 85 dětí,“ informovala Jarmila Repovská, primářka přerovského porodního oddělení.
V Přerově nepřivádějí na svět své ratolesti jen maminky z našeho regionu,
ale i z jiných měst. „Přerov jako místo
narození svého potomka si volí i ženy,
které nemají trvalé bydliště v Přerově,
ale mají tu zázemí – často své rodiče,
kteří jim v začátcích nového živo-

ta pomáhají s miminkem,“ dodala
Repovská. V přerovské porodnici rodí
i ženy cizinky – nejčastěji Slovenky,
Ukrajinky a Vietnamky. A jaká jména
vedou v loňském žebříčku oblíbenosti? Ze 750 dětí, kterým matřikářky
k 10. prosinci v Přerově vystavily
rodný list, vedou Jakubové a z dívčích
jmen to jsou Elišky a Terezy, těch se
narodilo shodně sedmnáct. „Z chla-

peckých jmen jsou ještě oblíbená jména Jan, Filip, Adam a Matyáš a v dívčí
kategorii volí rodiče pro své dcery
často jména Anna, Adéla a Sofie,“
uvedla matrikářka Jana Filoušová.
Oblíbená jsou také zdvojená jména,
jen loni na přerovské matrice zapsali
děti se jmény – Emma Victoria, David
Vojtěch, Denis Ricardo nebo Ondřej
Barnabáš.
(ILO)
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ANKETA
Je Přerov dobrým místem k životu?
Co byste si pro naše město přáli?
Jan Horký (SpP)
Přerov má velký potenciál být dobrým
místem k životu.
Velmi důležité je,
jaké si to město sami uděláme. Je
to o našem osobním zapojení a také
pohledu na svět. Přál bych našemu
městu plno odvážných, tvořivých
a sebevědomých lidí s chutí zapojit
se pro společnou věc. Město, to jsou
totiž především lidé. Nebojme se
nových věcí a zkoušejme, hrajme si,
tvořme město den ode dne lepší.
Radek Pospíšilík
(PROSP)
Město dělají lidé, kteří v něm žijí. Můžeme
nadávat a hanět,
nebo přiložit ruku k dílu a udělat si
město dobrým místem pro život. Tam,
kde je práce, se lidem dobře daří.
Proto bojuji za průmyslovou zónu,
aby byla dostavěna dálnice. Musíme
tu získat zaměstnavatele a vytvořit
pracovní místa, aby tu mladí zůstávali
a rodina držela při sobě.
Tomáš Dostal
(KDU-ČSL)
Dobré místo je vždy
tam, kde člověk
žije, kde má rodinu
a přátele, pro mě je to Přerov. Městu
bych přál čistý vzduch. Za kulturou
i za sportem si můžeme dojet, ale
čistý vzduch si do kapes nenabereme. A co nejvíce město potřebuje,
jsou pracovní příležitosti.
Michal Zácha
(ODS)
Přerov byl dobrým
místem k životu a věřím, že zase bude.
V posledních letech se toho hodně
opravilo či nově zbudovalo, ještě se
některé stavby dokončují – kanalizace
v Kozlovicích, regenerace na Jižní. Co
se týká sportu, můžeme se pyšnit
obrovským zájmem lidí o hokej a zrekonstruovaným zimním stadionem.
Jen těch ubytoven a sociálně slabších
je tady na můj vkus mnoho. Městu
bych přál více slušných a pracovitých
lidí a dobré podmínky pro život.
Text a foto ankety Ingrid Lounová

Přerov očima komunálních politiků
Jak vnímají své město lidé, na které je nejvíce vidět? Všichni námi oslovení komunální politici se shodují, že pozitivně – své město mají rádi. Ve volbách se ucházeli
o přízeň voličů a uspěli, kromě řadových občanů města mají navíc statut zastupitele. Rozhodují o tom, jakým směrem se bude město ubírat během nejbližších let.
Do ankety jsme zvolili komunální politiky napříč politickým spektrem, v naší anketě
odpovídá osm zastupitelů, kteří jsou předsedové politických stran či uskupení v přerovském zastupitelstvu.
Jsou první na řadě, když se rozdává
kritika, a Přerované umějí být ostří, když se jim něco nelíbí. „Lidé,
kteří mě potkávají, mi říkají, že sledují naše jednání na zastupitelstvu,
a často nás kritizují. Politika mě
naučila snášet kritiku, protože pochvaly se dočkáte jen málokdy,“
říká Michal Zácha, který je zastupitelem od roku 2010. Jeho slova
potvrzuje i radní Petr Vrána, ten
je v zastupitelstvu teprve od roku
2014, a může se pyšnit nejsilnějším voličským mandátem. „Často
se setkáváme s kritickými ohlasy;
ti, co jsou spokojení, to ale málokdy
ventilují,“ uvádí Petr Vrána.
Podobný postřeh má i Jan Horký,
ve svých 32 letech patří k nejmladším
přerovským zastupitelům. „Už se mi
stalo, že mě na ulici zastavili lidé, že
mě odněkud znají… Když jsme dali
společnými silami dohromady odkud,
byl jsem příjemně překvapený jejich
reakcí. Na veřejných slyšeních to ale
bývají spíše negativní reakce. Lidé
neradi veřejně chválí. Každopádně je
důležité, že se nebojí říct svůj názor,“
míní Jan Horký. A s jakou pozitivní
reakcí od občanů v poslední době zaznamenal? „Nedávno jsem se setkal
s názorem, že v lokalitě kolem nádraží je výrazně čistěji, než tomu bylo
v minulosti,“ dodává Horký.
Některá jednání na zastupitelstvu
bývají emočně vypjatá. „V politice
si člověk nesmí brát nic osobně,“ říká
po roce v lavici zastupitele a v křesle
radního Radek Pospíšilík. Jinak to
vnímá jeho kolega v zastupitelstvu
Michal Zácha. „Říkám si, že to nesmím tak prožívat, ale svědomí mi to
nedá. Mrzí mě fakt, že se často 35 lidí
neumí dohodnout na zásadních věcech,“ zmiňuje Zácha. Rok působení v roli zastupitele má také Petr
Hermély. „Nelíbí se mi spory v osobní rovině, často z minulosti. Někteří
kolegové se přes to neumějí přenést
a jednání potom bývají nekonstruktivní,“ zmiňuje Petr Hermély, který

Zatímco většina občanů města si může „užívat“ své anonymity, chování a jednání
komunálních politiků je pod drobnohledem veřejnosti.
Foto: Ingrid Lounová

se řídí mottem, že demokracie je nejvyšším stupněm sebekázně.
V otázce, co je pro rozvoj města nejdůležitější, jsou ale všichni zajedno:
město potřebuje dálnici a průmyslovou zónu, jež se rýsuje v areálu
bývalého letiště v Bochoři. O této
strategické průmyslové zóně v polovině prosince jednala i vláda, v době
uzávěrky tohoto vydání ale ještě nebyly známy výsledky jejího rozhodnutí. K této velké šanci pro Přerov se
upínají všichni komunální politici.
„Tam, kde je práce, tam se městu
dobře vede. Spousta lidí kvůli nedostatku práce z Přerova utíká. To
musíme změnit, vytvořit tu pracovní
místa, aby tu mladí zůstávali,“ míní
Radek Pospíšilík. Jak sám dodává,
i on šel za prací do jiného města, ale
vrátil se zpět. „Na rok jsem odešel
do Olomouce a na čtyři roky do Prahy,
ale táhlo mě to domů. Říkal jsem si, že
nemůžeme všichni z Přerova utéct,“
dodává Pospíšilík. „Mladí lidé potřebují sociální jistoty – a práce k nim patří,“ doplňuje Ludmila Tomaníková,

která je v komunální politice od devadesátých let.
Všichni oslovení komunální politici
se shodují, že Přerov má předpoklady být dobrým místem k životu – má
hezká místa k procházkám, a to jak
v centru města, tak v okolí Bečvy
a Žebračky, nechybějí mu ani sportoviště a Městský dům pro kulturní
vyžití, včetně menších klubů pro alternativní kulturu. Radní Jan Horký
se ohlíží do minulosti, k našim předkům, a poukazuje na jejich odvahu,
kdy se nebáli novátorství. „My se
často bojíme jít do něčeho nového,
přitom máme tradici průkopníků –
v Přerově byl první železobetonový
most v Rakousku–Uhersku a v roce
1936 pak na Středomoravské výstavě proslulá první padáková věž.
Zkusme na tradici odvážných staveb navázat a odmítnout pohodlný postoj ve stylu „kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Snad se nám
to podaří alespoň první cyklověží
na Moravě,“ nastiňuje své přání Jan
Horký. 
(ILO)
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Mnoha domům schází čísla popisná,
ztěžuje to orientaci v ulicích města

ANKETA
Je Přerov dobrým místem k životu?
Co byste si pro naše město přáli?
Petr Vrána (ANO)
Jsem Přerovan, považuji se za přerovského patriota. Ve městě
zanechali stopy už mí
předci a já jsem přesvědčen, že Přerov je dobrým místem k životu, proto
tady žiju. Pro město jsou nejdůležitější
spokojení občané, proto je potřebné,
aby Přerov ekonomicky vzkvétal, aby
byla vybudovaná infrastruktura a přišli
sem investoři.

Neoznačené budovy jsou v ulicích Přerova velkým problémem.
Ztěžují orientaci pošťačkám, hasičům, zdravotníkům i samotným
občanům. Absence povinných taOznačení nemovitosti
Čísla nemusí být přímo na budově,
ale musí být viditelná a čitelná z ulice. Doporučení: tabulky s čísly popisnými o velikosti 210 x 150 mm, velikost čísel 85 mm, čísla popisná musí
být bílé barvy na červeném podkladě
s bílým orámováním. Čísla orientační
jsou černé barvy na bílém podkladě
s černým orámováním. Čísla orientační musí být pod tabulkou s číslem
popisným.

bulek s čísly popisnými narostla
v souvislosti s proměnami fasád,
kdy majitelé domů po rekonstrukci
zapomněli na jejich opětovné označení. „Naši strážníci při pochůzkové činnosti zjistili, že takových
domů je v Přerově opravdu hodně,
je to celoměstský problém i v místních částech,“ informoval Miroslav
Komínek, zástupce ředitele Městské
policie v Přerově.
Od dubna se strážníci zaměří na odstranění nedostatků. „Pokud nebude
budova označena, strážníci majitele vyzvou k nápravě, do schránek
jim vloží informační leták,“ zmínila
Lenka Chalupová, mluvčí přerovského magistrátu.
(ILO)

Nová šance pro obnovu náměstí Svobody a Rasche
Příprava projektu pro obnovu těchto
dvou náměstí se právě rozbíhá. Lidé,
kteří budou mít zájem o debatu, by
si neměli nechat ujít setkání, které
se uskuteční 14. ledna v 17 hodin
v prostorách Střední pedagogické

školy a gymnázia Jana Blahoslava.
Hlavním tématem bude debata, která poslouží pro zadání architektů,
a zároveň se zájemci mohou seznámit se zdravotními posudky stromů.

(RED)

Oblíbený letní cyklobus bude jezdit i nadále
Cyklobus Bečva bude jezdit i v letošním roce. V loňském roce přepravil
od června do září 1120 cestujících, jen
z Přerova jeho služeb využilo 840 lidí.
V letošním roce bude jezdit oblíbený
výletní spoj pro cyklisty z Přerova
na Bumbálku v podobném režimu
jako loni. S jedinou výjimkou – nebude mít zastávku v Hranicích. „Hranice
se rozhodly, že se nebudou spolupodí-

let na financování tohoto spoje. Lipník
v této spolupráci bude pokračovat i nadále. Přerov bude hradit 85 procent nákladů na provoz a Lipník 15 procent,
ostatně tak tomu odpovídá i skladba
cestujících z Přerova a Lipníka,“ vysvětlil přerovský náměstek primátora
Pavel Košutek. Za čtyřměsíční provoz
cyklobusu Bečva tak Přerov zaplatí
450 tisíc korun. 
(ILO)

Každý dům v Přerově musí být označený
tabulkami s čísly popisnými.

Foto: Ingrid Lounová

Ve zkratce
Poplatky za smetné zůstanou
i v letošním roce stejné
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstanou v roce
2016 ve stejné výši jako v roce 2015.
Přerované tak za smetné zaplatí
650 korun. Zastupitelé na prosincovém jednání neodsouhlasili původní návrh radních o zvýšení poplatku o 30 korun na osobu. Ti chtěli
navýšení poplatku, protože ve městě
stouply náklady kvůli častějšímu svozu tříděných komodit a biologicky
rozložitelného odpadu. Podle mínění zastupitelů Břetislava Passingera
(KSČM) a Heleny Netopilové (SpP)
by takový počin byl pro Přerovany,
kteří odpovědně třídí odpadky, demotivační. Na jejich stranu se postavil i Radovan Rašťák (ČSSD), jejich
společný protinávrh hladce prošel
hlasováním v zastupitelstvu.
Na posledním jednání zastupitelé schválili Rozpočet
Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2016. V oblasti příjmů
činí 706 621 900 Kč a ve výdajích je
ve výši 671 843 800 Kč, financování
tvoří částku 34 778 100 Kč, poslední suma představuje hlavně výdaje
na splátky jistin úvěrů z minulých
let. 
(ILO)

Ludmila Tomaníková (KSČM)
V Přerově žiju už
56 let a za ta léta
jsem si k městu vybudovala vztah, mám to tady ráda.
Přerov je dobrým místem k životu
nejen pro mě, ale i pro ostatní občany. Já bych si přála, abychom si
jeden druhého více vážili, abychom
si naslouchali a porozuměli, lidé by
pak byli spokojenější. Všichni určitě
potřebujeme sociální jistoty a k nim
patří jistota práce.
Radovan Rašťák
(ČSSD)
S Přerovem jsem
spjat od dětství,
které jsem prožil
v Předmostí, proto je pro mne dobrým místem k životu. Jsou tu kvalitní
školy, sportoviště, pro děti kroužky,
také příležitosti pro kulturní vyžití
a krásná místa pro volný čas. Život
města tvoří hlavně jeho obyvatelé,
proto bych městu přál pracovité
vzdělané lidí a prosperující firmy.
Petr Hermély
(Nezávislí)
Narodil jsem se
v Přerově, jsem patriot a cítím se tu
doma. Myslím si, že člověk by měl
žít nebo by se měl vracet tam, kde se
narodil. A je přirozené, že tam chce
mít odpovídající podmínky pro život.
I proto jsem se začal zajímat o veřejné dění města. Je potřeba dořešit
problém dopravy. I když se to lepší,
stále zde schází širší nabídka zajímavé
a atraktivní práce. A také mezi lidmi
stále panuje „blbá“ nálada. To bych
si přál, aby se změnilo.
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Ztráty a nálezy: To, co si lidé nevyzvednou,
se po třech letech likviduje a prodává
Deštníky, klobouky, klíče, tašky, peněženky s doklady, mobilní telefony, francouzské hole a jízdní kola – to jsou
nejčastěji věci, které lidé někde zapomínají. Příležitost znovu se s nimi shledat mají ve ztrátách a nálezech
na přerovském magistrátu. Jen letos tam úředníci zaznamenali 254 nálezů.

Nejčastěji lidé ztrácejí klíče, peněženky i s doklady, deštníky a tašky. 

Část věcí a předmětů do ztrát a nálezů
přinášejí také strážníci, policisté, zaměstnanci Českých drah, pracovníci
obchodních řetězců, bank a nemocnice. „Z Českých drah nám nosí nejčastěji ve vlaku zapomenuté tašky a batohy, kočárky, dětské sedačky nebo
francouzské hole. Evidujeme ale jen
věci, které nejsou znatelně poškozené,
špinavé nebo zapáchající,“ vysvětlila
Iveta Zapletálková, která má ztráty
a nálezy na přerovském magistrátu

na starosti. V případě převzetí zavazadel musejí pracovníci magistrátu
nejdříve zkontrolovat jejich obsah,
a pokud tam jsou potraviny, musejí
je vyhodit, aby se nezkazily.
Do evidence nalezených věcí spadají také předměty, které lidé vhodili do schránky u vchodu Městské
policie. Ve skladu ztrát a nálezů je
i několik jízdních kol. „Letos nám
zaměstnanci Povodí Moravy přinesli
kolo, které vylovili z Bečvy,“ pouká-

Inzerce A151011052

zala úřednice na opodál stojící bicykl
se stopami bláta. Mezi nálezy bývají
někdy i kuriózní předměty – například masérské lehátko, kovbojské
klobouky, sekera nebo krumpáče.
První ze jmenovaných předmětů si ze
ztrát a nálezů odvezla masérka, která
lehátko ztratila při cestě za klientem
ze střechy auta. Úředníci vzpomínají i na případy, kdy poctivý nálezce
přinesl peněženku s několika tisíci
korunami. „V peněžence bylo deset
Inzerce A151000281

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Studijní obory
pro školní rok 2016/2017
Obchodní akademie
• obor OA – Firemní management
• obor OA – Manažer informačních
technologií
Ekonomické lyceum
• obor EL –
Zahraniční
obchod

Foto: Ingrid Lounová

let
115
Obchodní akademie
Přerov

Jazyková škola – novinka
• J azyk anglický
pro žáky 1. stupně ZŠ

či patnáct tisíc korun včetně nějakých
eur. Záhy dorazil nešťastník, který se
přišel zeptat, zda nám někdo jeho
peněženku nepřinesl. Samozřejmě
že byl velmi rád, když se s penězi
shledal,“ dodala Zapletálková.
O každé nalezené věci se mohou
občané dovědět z úřední desky
v Kratochvílově ulici nebo z e-desky na webových stránkách města.
„Nalezená a zapsaná věc je zveřejněna na seznamu, který je vyvěšen
na úřední desce po dobu 16 dnů.
Pokud se o ni nikdo nepřihlásí, tak
se v následujícím roce objeví na seznamu nevyzvednutých věcí na úřední desce znovu, ten tam visí celý
rok,“ vysvětlila Fanka Vrbová z přerovského magistrátu. Podle nového občanského zákoníku musejí být
nalezené věci v úschově po dobu tří
let. „Každý den se po svých věcech
shání několik lidí. Průměrně nám
denně telefonují tak čtyři občané,
někteří přijdou i osobně,“ zmínila
Fanka Vrbová.
A co se děje s věcmi, které si nikdo
nevyzvedne? „Po uplynutí tří let se
sejde komise a ta rozhodne, které
předměty se prodají nebo zlikvidují,“ upřesnila Zapletálková. Předměty
vhodné k prodeji úředníci ohodnotí
a předají do bazaru. Finanční výtěžek
z prodaných věcí putuje do příjmu
města. 
(ILO)

Aktuálně z Přerova 05

Takhle funguje „otevřená radnice“? Hlavně že někdo má ve všem jasno
Nic za poslední rok nevyvolalo
v politických vodách takové pozdvižení, jako dění kolem stavby
cyklověže a především lži, které
jsme mohli slyšet na jednání zastupitelstva. Když občan Navařík
položil dotaz, zda je nějakým způsobem exministr Prachař zainteresovaný na stavbě cyklověže, obdržel odpověď od radního Vrány
a Měřínského, že o tom nic nevědí. Pak ale opozice zjistila, že pan
Prachař je majitelem firmy, která
má přímo zakázku na stavbě cyklověže za 248 000 Kč. A náhle jsme
si mohli počíst v novinách, že radní
Jan Horký děkuje panu Prachařovi
za vynikající spolupráci. Takže
radní Horký o angažovanosti pana
Prachaře věděl. Proč to tedy neřekl
panu Navaříkovi na zastupitelstvu
v přímém televizním přenosu? Proč
s tím přišel, až když díky opozici
pravda vyšla veřejně najevo? A proč
to neřekl svým kolegům radním?
A dále: radní Horký uvedl, že pan
Inzerce A151001712

Prachař ze svých vlastních peněz
zaplatil jako mecenáš dokumentaci pro územní rozhodnutí. A jak
je možné, že náměstek Měřínský
a radní Vrána tedy nevěděli o jeho
angažovanosti v této věci? To jim
přistála na stole projektová dokumentace a oni se ani nezajímali,
kde se tu náhle vzala, když nikdy
neodsouhlasili její zadání a nikdy
ji neplatili? Nějak se do toho radní zamotali svými prohlášeními,
která si logicky navzájem odporují. Vážení čtenáři, není vám to
divné? Pan Měřínský je současně
jednatelem Přerovské rozvojové,
která je investorem stavby. To, že
nevěděl, kde se mu na stole vzala
projektová dokumentace, kterou
zaplatil ze svého pan Prachař, to
mu máme skutečně věřit? Vážení
čtenáři, vy tomu věříte? A to má
být ta „otevřená radnice“?
Miloslav Skládal,
ČSSD Přerov

Lovec senzací – pan Skládal opět
„odhalil skandál“ při stavbě cyklověže. Tak jako vždy však za jeho
odhaleními je jen pokus dezinterpretovat fakta a očernit své politické oponenty. Z čeho nás tedy pan
Skládal obviňuje? Prý jsme lhali,
že jsme nevěděli o zapojení firmy
Antonína Prachaře jako subdodavatele při stavbě cyklověže.
Pokud by panu Skládalovi šlo skutečně o zjištění pravdy, zjistil by, že
ke stavbě cyklodomu vznikl v dubnu
na magistrátu projektový tým, který
vedl Jan Horký. Petr Vrána po celou dobu nebyl členem této pracovní
skupiny a já jsem se stal členem až
koncem června v souvislosti s tím,
že jsme připravovali ve spolupráci
s firmou Erste Grantika realizaci
výběrového řízení a dotační management.
Kolega Petr Vrána tak neměl za celou dobu k projektu žádný vztah,
já až v pozdější době. Žádnou dokumentaci jsme neobjednávali, ani

neplatili. Proč by potom zrovna nám
dvěma měla přistát na stole nějaká
projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, to ví asi jenom pan
Skládal.
Já jsem se stal jednatelem Přerovské
rozvojové 20. srpna 2015, kdy už
projektová příprava pro realizaci
stavby byla dokončena. Přestože
projektovou dokumentaci ke stavbě
má Přerovská rozvojová k dispozici,
nikdy jsem nepátral po jejím původu. Stejně tak jsem nepátral po tom,
jaká je majetková struktura subdodavatelů stavitele díla. Opravdu nevidím důvod, proč bych to měl dělat.
Mám dost práce s realizací stavby
a řešením neustálých pokusů o její
skandalizaci. Tyto ustavičné pokusy
ostatně nejlépe vypovídají o úrovni
těchto politiků. Lži a pomluvy jsou
zřejmě novým programem, na kterém se rozhodli postavit svoji budoucnost.
Petr Měřínský, náměstek
primátora, Ano Přerov
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Radní po prvním roce v čele města předkládají občanům účet
Jak je po roce nové vlády na přerovské radnici plněno programové prohlášení rady – Plán pro Přerov 2014–2018?
Svůj účet teď radní odkrývají občanům města. Na této dvojstránce předkládáme jen částečný výčet, úplný přehled najdete na www.prerov.eu. Plán pro Přerov bude v tištěné podobě k dispozici od ledna v Městském informačním centru.
SAMOSPRÁVA
A INFORMOVANOST
Přesuneme jednání zastupitelstva města z Horního náměstí do Městského
domu.
Od 29. prosince 2014 se konají ve velkém
sále Městského domu.
Upravíme začátky jednání na 16. hodinu,
budeme zasedat jednou měsíčně.
Od ustavujícího zasedání se zastupitelstvo schází od 16 hodin, vždy jednou
za měsíc.
Změníme jednací řád Zastupitelstva
města Přerova.
Byl vydán nový jednací řád, který je účinný
od 13. července 2015.
Budeme aktivně podporovat IT projekt
Otevřená radnice, založený zejména
na mezinárodních standardech Open
Data (otevřená data), jehož cílem je: změnit smysl řízení města, jeho organizací,
jím vlastněných obchodních společností – a to na otevřenou a transparentní
službu, které se mohou aktivně účastnit
občané. Zefektivníme nakládání s městským majetkem a prostředky. Budeme
účinně čelit korupci a zvýšíme politickou
zodpovědnost volených orgánů. Pro tento
projekt zřídíme příslušnou komisi.
Byla zřízena komise pro otevřenou radnici. Od 1. 6. 2015 jsou na portálu veřejné
správy vyvěšovány smlouvy ve strojově
čitelném kódu. Byl zřízen transparentní
účet pro oblast výdajů a takzvaný rozklikávací rozpočet. Od 1. září 2015 byly
rozšířeny provozní hodiny pokladny v budově Emos, a to v pátek od 8 do 12 hodin.
Byl zprovozněn portál občana, archivní portál a pořízena aplikace Problem
Report, prostřednictvím níž mohou občané upozorňovat na aktuální problémy
v ulicích města.

STRATEGIE
Urychleně dopracujeme v nových orgánech města návrh Strategického plánu
rozvoje města na léta 2014 –2020 a projednáme ho s občany.
V průběhu procesu posuzování proběhlo
v únoru 2015 v Městském domě v Přerově
veřejné projednání strategického plánu,
včetně projednání vlivů koncepce na ži-

votní prostředí a soustavu Natura 2000.
Akceptované připomínky a náměty vznesené během projednání a zaslané ex post
byly zapracovány do plánu. V březnu 2015
vydal KÚOK souhlasné stanovisko k návrhu koncepce. Poté byl Strategický plán
schválen zastupiteli.
Zmapujeme takzvané brownfieldy
v Přerově, zjistíme možnosti jejich
oživení, a to ve vazbě na dobudování
dálnice D1, budeme se rovněž zabývat
možnou revizí platného územního plánu
a navrhneme zřízení průmyslové zóny.
Existuje databáze brownfieldů. Informace
o nemovitostech jsou už poskytovány,
Olomoucký kraj vydal brožuru „Volné podnikatelské nemovitosti v Olomouckém
kraji“. Pracuje se na vzniku strategické
průmyslové zóny v lokalitě Přerov – letiště
Bochoř. Zájmové území bylo po zhodnocení dostupných lokalit v České republice vyhodnoceno agenturou CzechInvest
jako vhodné pro umístění strategického
investora.
Vytvoříme na magistrátu samostatný
útvar, který se bude zabývat čerpáním
peněz z dotačních titulů.
Byl zřízen odbor řízení projektů a investic s oddělením projektových řízení
a správy dotací. Pro rok 2015 bylo podáno 9 žádostí o dotace, a to na investiční i neinvestiční projekty. Šest žádostí
v objemu 25,298 mil. korun bylo podpořeno dotací ve výši 23,43 mil. korun,
jeden projekt je ve fázi hodnocení poskytovatele dotace. Mezi nejvýznamnější
patří projekty na revitalizaci veřejných
prostranství, a to „Regenerace panelového sídliště Předmostí“ a „Veřejná
prostranství Jižní čtvrť I “. Dále pak dokončení projektu na separaci biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO), projekty na revitalizaci parku v Pavlovicích
a parku Michalov, cyklostezka na nábřeží
PFB a projekt podporující elektronizaci
veřejné správy a elektronickou komunikaci s občany.
Budeme komunikovat se stávajícími zaměstnavateli o jejich potřebách a problémech.
V pondělí 30. listopadu 2015 se v Městském
domě uskutečnilo setkání zástupců města

s podnikateli. Občanská i podnikatelská
veřejnost získala informace o problémech
a záměrech města.
Postupně snížíme zadlužení města.
K 30. září 2015 činil zůstatek nesplacených
úvěrů a půjček 261 046,7 tis. Kč. V roce
2014 byl doplacen úvěr přijatý od České
spořitelny ve výši 130 mil. korun a zároveň
byly uhrazeny závazky vyplývající z úvěru
od České spořitelny za účelem financování
projektu „Zajištění přenosu dat a informací
v územní samosprávě města Přerova“.

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ
S MĚSTSKÝM MAJETKEM
Provedeme hloubkový audit hospodaření magistrátu, všech nákupů, uzavřených
smluv a stavu užívaného majetku.
Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním, evidovaných
v roce 2014 v účetnictví města, všech jeho
příspěvkových organizacích a obchodních
společnostech ve 100 % vlastnictví města, byla projednána na 10. zastupitelstvu.
Město bude se svými organizacemi prostřednictvím veřejných zakázek nakupovat
kancelářské a hygienické potřeby. Další
centrální nákupy jsou připravovány.
Rozhodneme, který majetek je pro město upotřebitelný a který není.
Odbor správy majetku a komunálních
služeb vyhotovil materiál, jehož součástí
je i vytipování budov (ve kterých nejsou
byty), které jsou dle názoru odboru zbytné, a bude se rozhodovat o jejich dalším využití či prodeji. Obdobně se bude
postupovat u samostatných nebytových
prostor a pozemků.
Prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou příslušností a zprůhledníme hospodaření
těchto společností.
Ve vedeních společností Teplo i Technické
služby města Přerova převládá odbornost
před stranickou příslušností, také do dozorčích rad byli nominováni odborníci.
Přehled jmen i odborností je na www.
prerov.eu.

DOPRAVA A VEŘEJNÝ PROSTOR
Všemi dostupnými prostředky budeme
vytvářet „tlak“ na stát a kraj při řešení
dopravních problémů města, zejména

dokončení dálnice D1 v obou úsecích
Lipník–Přerov a Přerov–Říkovice.
V Přerově vznikla 18. května 2015 kancelář
pro výkup pozemků na dálnici D1. Z původně 30 % vykoupených pozemků je jich
dnes téměř 90 %. Město má definované
například tyto dopravní priority:
· Dálnice D1 – stavby 0136, 0137
· Přeložka silnice I/55 – MÚK s ČD
v Předmostí včetně rozšíření ul. Polní
- křižovatka silnice II/436 (budoucí I/55
- ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou
· Průpich (severojižní propojení města)
· Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1
(II/150: propojení II/434 (ul. Tovačovská)
se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
· Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu v ulici Kojetínská (silnice II/434)
· Prodloužení podchodu ČD směrem
k Přerovským strojírnám
· Železniční zastávky na trati 270 Česká
Třebová–Přerov–Bohumín včetně cyklopodjezdu
Prověříme pomocí specializované studie
skutečný přínos „průpichu“ a na základě
ní se budeme dále rozhodovat, v jakém
rozsahu budeme „průpich“ realizovat.
Po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic –
správa Olomouc se nerealizovala specializovaná studie, ale přímo projektová dokumentace pro stavební povolení na přeložku
silnice I/55 – průtah centrem I. etapa (tzv.
průpich). Předpokládá se, že stavba by v
roce 2017 mohla být provedena. Do dokončení dálnice D1 (obou staveb) bude průpich
(a další navazující stavby) nezbytně nutný
pro převedení tranzitní dopravy.
Budeme usilovat o podporu pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy – s cílem, aby bylo méně automobilů v ulicích
města a jejich průjezd byl plynulejší.
Občané starší 70 let mají příspěvek 150 Kč
na roční jízdenku – tzv. Senior pas – v rámci městské autobusové dopravy. Byl zprovozněn parkovací dům pro kola na nádraží
Českých drah, byla vybudována cyklostezka na nábřeží PFB mezi mostem Míru
a mostem Legií. V oblasti MHD rada města schválila zřízení čtyř nových zastávek.
Dále připravujeme úpravu stávající zastávky Přerov-nemocnice-brána na obousměrnou, tzn. nástupní i výstupní.
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK A MĚSTSKÁ
POLICIE
Vytvoříme podmínky pro klidný, nerušený a bezpečný život občanů města,
a to v důsledné a systémové součinnosti všech orgánů magistrátu, městské
a státní policie.
Jde o kombinaci více opatření – například
změnu fungování Městské policie Přerov,
spolupráci více odborů magistrátu pro
zajištění postupů proti vzniku sociálních
ubytoven na území města, komunikaci
s úřadem práce, Policií ČR, Ministerstvem
vnitra, technickými službami, oddělením
prevence kriminality Olomouckého kraje, obecně i s neziskovými organizacemi
působícími na území města. Tato spolupráce vyústila v zavedení programu
asistentů prevence kriminality, v projekt
aktivní politiky zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a v přípravu dalších
projektů.
Oddělíme prevenci kriminality od městské policie, vytvoříme agendu městského preventisty kriminality a jeho
asistentů, kteří budou garantovat řád
a pořádek v tzv. vyloučených lokalitách
i v místech se zvýšenou mírou porušování veřejného pořádku, např. v lokalitách,
kde se vyskytují bezdomovci.
Manažerem prevence kriminality se stal
Ing. Jiří Kohout, tím se vazba prevence
kriminality na Městskou policii Přerov
přerušila. V rámci projektu Asistent prevence kriminality byl jmenován mentor
prevence kriminality a čtyři asistenti,
působící v místech, kde se vyskytne problém – a to s vazbou na romské etnikum
či sociálně vyloučené lokality.

tém Problem Report, prostřednictvím
kterého mohou upozornit na závady
a problémy v ulicích města.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ
Uspořádáme k otázce výstavby ZEVO
(spalovny) na území města nejpozději
do konce roku 2016 referendum, tomu
bude předcházet objektivní informovanost o spalovnách a skládkách pevného
odpadu, zajistíme odbornou veřejnou
diskusi.
Zastupitelstvo 28. dubna 2014 schválilo
změnu usnesení a uložilo primátorovi
města Přerova, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudovat
ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda. Toto usnesení
stále platí.
Přijmeme vyhlášku o regulaci hluku
ve městě.
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky
o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby
hostinských provozoven byl projednán
na květnovém zasedání zastupitelstva.
Po bouřlivé diskusi se zastupitelstvo neusneslo vydat tuto vyhlášku, počítá se
ale s návrhem nové vyhlášky.
Prosadíme, aby v době smogových situací ve městě byla veřejná autobusová
doprava provozována zdarma.
S účinností od 20. března 2015 vydala rada
vnitřní předpis o informování veřejnosti
a opatřeních v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.
Po tuto dobu je v městské autobusové
dopravě zavedena bezplatná přeprava
cestujících.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Deklarujeme, že názory občanů města
a jeho místních částí pro nás budou vždy
na prvním místě při plánování a budování veřejného prostoru.
V průběhu roku 2015 se uskutečnilo
několik veřejných projednání – např.
koncepce revitalizace sídliště Trávník,
lidé mohli diskutovat o obnově parku
na náměstí Svobody, zúčastnili se prezentace a mohli se vyjádřit k novému
využití areálu v Tržní ulici. Veřejně projednáván byl také strategický plán nebo
záměry na možné využití hotelového
domu Strojař. V místní části Dluhonice
se uskutečnilo veřejné shromáždění
k dopravní problematice. Lidé mohou
s radnicí komunikovat i prostřednictvím
Přerovského rádce – proběhly již čtyři
ankety. Výsledky jsou podrobně zveřejněny na webových stránkách města.
Občané mají také možnost využívat sys-

Na magistrátu vzniklo jedno společensky
účelné pracovní místo.

SOCIÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ MĚSTO
Navrhneme program „Senioři co nejdéle
v domácím prostředí“ – jako nejlevnější
a nejlidštější způsob péče o seniory.
Dílčí kroky: Sociální služby města
Přerova – středisko Pečovatelská služba zkvalitňuje a rozšiřuje své činnosti
i na večerní hodiny a víkendy. Oblastní
charita Přerov – podpora domácí hospicové péče.
Prověříme možnost, aby dohled v sociálně vyloučených lokalitách zajišťovali
také romští asistenti prevence kriminality, romští domovníci a jejich asistenti.
Od května roku 2015 působí v Přerově
čtyři asistenti prevence kriminality.
Podpoříme u městských organizací
vznik pracovních míst pro zdravotně
postižené.

Budeme podporovat školu otevřenou,
komunikativní a bezpečnou.
Ředitelé škol zvýšili bezpečnost vstupu
do škol – přibyly kamery, byla provedena reorganizace vyzvedávání dětí ze
škol, byly posíleny dozory na chodbách
a u vchodu do škol. Zahájili jsme zveřejňování smluv a účetních závěrek na webových stránkách škol.
Prosadíme polytechnickou výuku a pěstitelské práce.
Plánuje se modernizace výuky praktického vyučování ve školních dílnách a vznikají venkovní učebny základních škol,
žáci tak jsou motivováni ke studiu technických oborů.
Budeme podporovat děti mimořádně
nadané i handicapované.
Plánujeme se zapojit do výzvy MŠMT k inkluzivnímu vzdělávání, a to buď ve formě partnerství s Univerzitou Palackého
v Olomouci coby nositelem projektu,
nebo prostřednictvím námi zřízených
škol. V Městském domě se 9. listopadu
uskutečnila veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání.

možnost pohybu od chůze až po běh.
Navrhneme vytvoření kreativního centra pro tvůrčí aktivity, zejména začínajících umělců.
Tento cíl prozatím není naplněn.
Zodpovědně prověříme všechny možnosti přemístění městské knihovny, pro
tento účel budeme hledat dotační prostředky, případně vytvoříme finanční
rezervu.
Finanční rezerva k tomuto účelu vytvářena není. Výstavba knihoven není momentálně ze známých dotačních fondů
podporována. Rada města zřídila pracovní skupinu pro zabezpečení oslav, která
se zabývá programem oslav a pietních
vzpomínkových akcí. Při přípravě konceptu Vánoc 2015 vycházela ze zkušeností
(a problémů) loňského roku, ale také z výsledků ankety „Přerovské vánoční oslavy“ z Přerovského rádce. Byla vyhlášena
soutěž na jednotný vizuální styl Přerova.
Na jaře roku 2016 očekáváme výsledky
a grafický manuál, který bude mj. definovat užití nového městského loga.

MÍSTNÍ ČÁSTI
Zřídíme od 1. 2. 2015 v místních částech
Přerova místní výbory.
Byly zřízeny místní výbory ve všech místních částech.

KULTURA, VOLNÝ ČAS A SPORT
Vytvoříme na základě veřejné diskuse a v souladu s místními předpoklady
a zvyklostmi podmínky pro celkový kulturní a sportovní rozvoj města.
Vyhlásili jsme „Dotační program města na podporu sportu a volného času“.
Podporujeme spolupráci škol s přerovskými sportovními kluby. Podporujeme
provoz gymnastické haly při ZŠ U tenisu.
Připravujeme zaměření mateřské školy
na hokej.
Navrhneme nová pravidla pro městské
granty a přímé podpory na základě jasného a spravedlivého rozdělování.
Na zářijovém zastupitelstvu byl vyhlášen
dotační program pro rok 2016, byla stanovena nová pravidla.

Zajistíme, aby v záležitostech týkajících
se příslušných místních částí se jednání Rady města účastnili i předsedové
místních výborů. Rovněž zajistíme účast
odpovědných zástupců místních výborů
ve výběrových komisích pro vyhodnocení veřejných zakázek pro místní části.
Některé záležitosti, které se dotýkají
místních částí a jejich občanů, jsou projednávány ve Výboru pro místní části
(např. návrh hlukové vyhlášky), v tomto
výboru jsou řešeny také některé problémy – stížnosti na hluk v Kozlovicích,
petice v Lověšicích apod. K problematice opravy komunikací a k petici kozlovických občanů byla na jednání rady
přizvána předsedkyně výboru místní
části Kozlovice.

„Rozhýbeme“ Přerov výstavbou finančně nenáročných sportovišť pro všechny
generace, více otevřeme školní hřiště
veřejnosti.
Ve spolupráci s Prague International
Marathon bude v Přerově realizován
projekt zaměřený na rekreační běhání.
Cílem projektu je umožnit lidem běhání
na volně přístupných běžeckých tratích,
nabídnout lidem jednoduchou a levnou

Zvýšíme finanční příspěvek, o kterém může rozhodovat místní výbor.
Změníme systém financování místních
částí od 1. 1. 2016.
Na rok 2015 byl finanční příspěvek vyčleněný v rozpočtu pro jednotlivé místní
části navýšen na částku ve výši 1000 Kč
na obyvatele a v návrhu na rozpočet
roku 2016 je navýšení na částku 1300 Kč
na obyvatele.
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Tříkráloví koledníci zazvoní u dveří už začátkem ledna
Známá koleda My tři králové jdeme k vám… v podání Kašpara, Melichara a Baltazara zazní u domovních dveří v Přerově už v neděli 3. ledna. Znovu uvidíme koledníky v přerovských ulicích ve středu 6. ledna. Loni jen
v Přerově a v okolních obcích lidé přispěli do kasiček třemi čtvrtinami milionu korun. Jak složité je Tříkrálovou
sbírku uspořádat a na co budou peníze od dárců použity, nám odpověděla Martina Krejčířová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky z Oblastní charity Přerov.
Kolik skupinek koledníků se do le
tošní Tříkrálové sbírky zapojí?
Na Přerovsku se zapojí celkem
170 skupinek, přičemž v samotném
Přerově a příměstských částech je
to asi 45 skupinek. Nejmladší jsou
koledníci z církevní mateřské školy, těm nejmenším jsou teprve tři
roky. Nejstarší koledník s námi chodil do loňského roku a bylo mu 79
let, ale teď už předal štafetu mladším. Jsem moc ráda, že nám při hledání koledníků v Přerově pomáhají
i dvě střední a dvě základní školy, a to Střední škola gastronomie
a služeb a Střední zdravotnická škola
a ZŠ J. A. Komenského v Předmostí
a ZŠ Za mlýnem. Je to pro nás opravdu velká pomoc.
Jak náročná je příprava na Tří
královou sbírku?
Inzerce A151013686

Začínáme už v létě přípravou kostýmů a objednáváním cukrů a kalendáříků a všeho, co budou koledníci potřebovat. Nejnáročnější je pak
měsíc před sbírkou. To se musí dát
dohromady skupinky, každé přidělit
vedoucího, rozdělit kasičky, cukry,
kalendáře a dárky pro koledníky.
Kam všude se koledníci v Přerově
vydají? Bude se koledovat i v míst
ních částech?
Snažíme se pokrýt co největší část
města. Koledníky bude určitě možné potkat na náměstí Přerovského
povstání, na Žerotínově náměstí,
u nádraží, některé skupinky vyrazí
i na sídliště – například Kopaniny
či Velkou Dlážku. Z příměstských
částí se koleduje hlavně v neděli
3. ledna, a to v Předmostí, Žeravicích,
Dluhonicích a Čekyni.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá charita, se v Přerově bude konat už po šestnácté.

Foto: archiv Oblastní charita Přerov

Setkali jste se v minulosti s podvod
nými koledníky?
V Přerově a v obcích, které pod nás
spadají, zatím naštěstí ne, ale vím, že
ve velkých městech tento problém v minulých letech řešili. O sbírce je vždy
informována Policie ČR i Městská
policie. Obě instituce mají také kontakt na mě, jako hlavní koordinátorku.
Vedoucí každé skupinky musí mít průkazku vystavenou Charitou ČR.
Jak se lidé ke koledníkům chovají?
Sama s jednou skupinkou chodím, tak
mohu říci, že lidé jsou ke koledníkům
vstřícní, zejména pokud se koleduje přímo po domech. Jen párkrát se
nám stalo, že nás lidé úplně odmítli.
V loňském roce dokonce jeden pán
před námi zavřel dveře se slovy „tady
nikdo není“, což nás docela rozesmálo. Ale jinak si myslím, že lidé jsou
milí a děti obvykle dostanou navíc
i nějakou tu sladkost. Někde na nás
už přímo čekají také  proto, že chtějí
na dveře nápis K+M+B+letopočet.
Inzerce A151013401

MASÁŽE
klasické, reflexní, shiatsu, láv, kameny,
manuální lymfodrenáž, kurzy reiki,
bioenergetika, regrese
Bayerova 3, Přerov, tel. 602 736 538

Nakonec koledníci si nepřicházejí jen
pro peníze, ale především přinášejí
do každého domu boží požehnání.
Kolik peněz se vybralo v Přerově při
loňské sbírce? Víme, k čemu poslou
ží letošní výtěžek?
Přímo v Přerově a příměstských částech to bylo 150 878 korun. Výtěžek
letošní sbírky chceme použít na pomoc rodinám, které se v průběhu
roku dostanou do nějaké tíživé životní situace a také na podporu domácí
hospicové péče. Peníze použijeme
na zakoupení kompenzačních pomůcek, například postelí, chodítek
a podobně a také na podporu služeb, které provozuje Oblastní charita
Přerov. (ILO)

Loňský výtěžek Tříkrálové sbírky
V Přerově a okolních obcích se loni
v lednu vybralo 777 186 Kč. Tato
částka byla rozdělena na dvě části – 328 161 Kč putovalo na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
Druhá část 449 025 Kč se vrátila zpět
do Přerova. Z této částky šlo na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi
80 tisíc korun, za stejnou částku charita pořídila kompenzační pomůcky
pro domácí hospicovou péči. Za 120
tisíc zakoupila automobil pro charitní
pečovatelskou službu a zbývající částka 277 025 podpořila projekty, které
Oblastní charita Přerov pořádá pro
místní seniory.
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Chcete vyvětrat plíce? Vyrazte v novém roce na turistiku
Pročistit si hlavu a provětrat plíce
mohou Přerované hned na Nový
rok. Klub českých turistů pořádá
už 25. ročník Novoročního výstupu
na Čekyňský kopec. Další turistická
akce se koná následující den v sobotu
2. ledna, kdy si výletníci mohou vyšlápnout na hrad Helfštýn, který se
už tradičně otevírá veřejnosti první
sobotu v novém roce.
Na Čekyňském kopci budou u památníku zakladatele ovocných sadů
Josefa Knejzlíka čekat na příchozí
v pátek 1. ledna od 10 do 14 hodin
pořadatelé akce z Klubu českých
turistů Spartaku Přerov. Trasu si
mohou lidé zvolit sami, z Předmostí

vede na místo setkání naučná stezka
Předmostím až do pravěku. Ti, co
dorazí až k památníku, obdrží pamětní list, novoroční razítko do vandrovní knížky, stisknou si pravici
s pořadateli a pro zdraví dostanou
i štamprli na zahřátí. Organizátoři
akce pamatují i na děti, které si
mohou u táboráku opéct špekáčky.
„Za těch 25 let jsme už zažili krutý
mráz i déšť, hodně sněhu i bláto.
Návštěvnost záleží na počasí, průměrně v posledních letech chodí tak
450 lidí. Když je sníh, tak lidé přijedou i na běžkách, když není, tak
zase na kole. Loni přijela skupinka
na koních,“ zmínil Stanislav Dostál,

Děti z dětského domova dostaly
dárek pro zdravý spánek
Netradiční vánoční dárek předal dětem z místního dětského domova
majitel přerovské firmy Dřevočal.
Všechny od něj dostaly novou matraci do svých postelí. Zareagoval
tak na prosbu primátora Vladimíra
Puchalského, který začátkem prosince navštívil děti s nadílkou
od Mikuláše. „Při té příležitosti jsem
se dozvěděl, že spí na zdravotně nevhodných matracích. Jeden den jsem
navštívil majitele firmy s dotazem,
jestli pro děti může v tomto ohledu

něco udělat. Hned druhý den měly
své pokojíčky vybaveny novými kvalitními matracemi, které jim daroval,“
uvedl Vladimír Puchalský. Podle něj
je třeba ocenit rychlost, ochotu a nezištnost, s níž vlastník k problému
bez zaváhání přistoupil. Majitel firmy Milan Vicenik, jehož společnost
sídlí ve stejné ulici jako dětský domov, reagoval slovy: „Netušil jsem,
že děti z naší ulice by potřebovaly
nové matrace. Pomohl jsem našim
sousedům rád.“ 
(RED)

Na matrice vítají občánky
i oslavence zlatých svateb

Koncem roku se obřadu vítání dětí zúčastnili také manželé Obrtelovi s dcerami
Ellou a Emmou.
Foto: Jan Čep

Komise pro občanské záležitosti nabízí obřady vítání dětí, při kterých
jsou novorozenci přijati mezi občany

města zápisem do pamětní knihy.
„Přihlásit se mohou i rodiče, kteří
mají trvalé bydliště v Přerově, ale
jejich dítě se narodilo mimo Přerov,“
informovala Ivana Veselá z kanceláře primátora přerovského magistrátu.
Rodiče dětí narozených v Přerově
získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. „Pořádáme
také obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří oslaví
50 nebo 60 let společného života,“
upřesnila Ivana Veselá. V uplynulém
roce se sešli manželé připomínající si významné jubileum dvakrát –
u příležitosti zlaté a diamantové
svatby. Bližší informace zájemci
získají v kanceláři primátora u Ivany
Veselé, tel. 581 268 452, e-mail:
ivana.vesela@prerov.eu  (RED)

jeden z organizátorů akce. Na nejvyšší vrchol Přerova nemíří jen místní, ale i turisté z celé Moravy.
Zimní výstup na Helfštýn si nenechávají ujít stovky turistů, a to nejen z okolí Lipníka a Přerova, ale
i ze vzdálenějších koutů Moravy
a Česka. Na loňský 38. ročník, který pravidelně pořádá KČT SK Přerov,
jich dorazily tři tisíce. „Hradní brány Helfštýna se turistům otevřou
od 8 do 15 hodin. Letos se lidé budou moci projít po dvou nových
Inzerce A151012720

mostech – ten první je hned před
hlavní vstupní branou a další je v pořadí třetím mostem hradu, na konci druhého nádvoří,“ zmínil Radim
Himmler, ředitel Muzea Komenského
v Přerově. Občerstvit se budou moci
lidé u stánků na druhém hradním
nádvoří. Organizátoři z Klubu českých turistů budou mít své stanoviště
v hradní pekárně na třetím nádvoří,
kde budou příchozím rozdávat razítka
s logem 39. ročníku Zimního výstupu
na Helfštýn. 
(ILO)
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Zmizelá místa v Přerově: Měšťanský pivovar a Šilhavého pivovar
V tomto roce, kdy si připomínáme
760. výročí povýšení Přerova na královské město, si v novém seriálu připomeneme místa, která už zmizela
z mapy města. Představíme významné
domy, kina, továrny nebo zákoutí starého Přerova. Pamětníkům se možná
vybaví vzpomínky, jak to v Přerově
a jeho okolí vypadalo v době jejich
mládí, ti mladší budou mít příležitost
prohlédnout si alespoň fotografie
míst starého Přerova, která dnes vypadají úplně jinak. A také se mohou
dozvědět leccos z historie města – třeba i to, proč se jedna z ulic v centru
města jmenuje Pivovarská, i když tam
dnes žádný pivovar nestojí.
Na levém břehu řeky Bečvy pod
Horním náměstím se nachází ulice
Pivovarská, kde se v 16. století vařilo pivo. „V dobových dokumentech
je zmínka o kopeckém pivovaru už
v roce 1530. Od roku 1692 stál měšťanský pivovar Na Marku u Dolní brány. V roce 1608 produkoval celkem
524 sudů piva a v roce 1745 již 837
sudů,“ zmínil Jiří Lapáček, ředitel
Státního okresního archivu v Přerově.

V polovině 19. století byl už pivovar
ve značně zanedbaném stavu, velkoměšťané k němu ještě stihli přistavět
sklep a lednici. K pivovaru patřila také
sladovna, která se nacházela na rohu
dnešní Blahoslavovy a Palackého ulice. „V roce 1875 byl pivovar pronajat Josefu Šilhavému, který se stal
po 13 letech jeho majitelem. Ten
chátrající budovu prodal a od konce
80. let 19. století stavěl nový pivovar
za mostem, na Velké Dlážce,“ doplnil
Jiří Lapáček. Nejdříve byly vybudovány v roce 1887 sklepy, v roce 1892
byla postavena obytná budova čp.
477 u Tyršova mostu a potom varna.
Po převzetí závodu synem Ladislavem
Šilhavým byl provoz modernizován.
Stará sladovna v Palackého ulici byla
kvůli zastaralému zařízení prodána.
Od roku 1915 náležela k pivovaru
sladovna v Kokorách. „V sezoně
1912 až 1913 pivovar vyprodukoval
15 680 hektolitrů piva a 200 vagonů
sladu, který se vyvážel do Švédska
a Německa. Roku 1924 zaměstnával
50 dělníků,“ poukázal na hospodářské výsledky prosperujícího pivo-

Šilhavého pivovar byl postaven v roce 1892 a nahradil měšťanský pivovar Na Marku.
Nový pivovar stával v místech, kde se nyní nachází areál hotelu Strojař. V pozadí
na snímku je vidět sokolovna.
Foto: Státní okresní archiv Přerov

varu Lapáček. V roce 1930 výroba
piva poklesla na 12 850 hektolitrů
a 190 vagonů sladu. „V silné konkurenci, zejména přerovského akciového pivovaru, Šilhavý nakonec
neuspěl. Již v roce 1925 ohlásil likvidaci, a i když ji v témže roce odvolal, situace se nezlepšila,“ doplnil
Lapáček. Hospodářská krize třicátých

let tak vykonala své i zde. V roce 1938
provoz měšťanského pivovaru ustal.
Místo zde našly různé drobné provozy. V roce 1962 byl vydán demoliční
výměr na objekty pivovaru, v roce
1965 byly pozemky vyvlastněny pro
stavbu ubytovny Přerovských strojíren. V polovině 70. let byl zbourán
i obytný dům. 
(ILO)

Do městské galerie zamířilo 15 tisíc návštěvníků
Dvanáct velkých výstav a k tomu
další drobné miniexpozice přilákaly v roce 2015 do Galerie města
Přerova bezmála 15 tisíc návštěvníků. Další téměř dva tisíce příchozích

přivítala během prázdnin Letní divadelní scéna mezi hradbami díky
festivalu Dostavníčko s divadlem
a nově zavedeným letním koncertním úterkům.  

Největší zájem byl loni v galerii města o výstavu věnovanou nedožitým sedmdesátinám přerovského malíře Petra Markulčeka. 
Foto: Ingrid Lounová
Inzerce A151013173

Od 13. 11. 2015 změna adresy ordinace MVDr. Jemelky
(původně Macharova 34, Přerov)
VETERINÁRNÍ ORDINACE
PO–PÁ 9.00–12.00 15.00–18.00
SO
9.00–11.00 NE 18.00–20.00
MVDr. Michal Jemelka (mvdr.jemelka@seznam.cz)
Havlíčkova 1288/26 (naproti svatebním šatům) 750 02 Přerov, tel. 728 520 413

„Dramaturgie výstav ctila osvědčený model, kdy je vhodné střídat obrazové výstavy s fotografickými či
vzpomínkovými tak, aby si nejen milovníci výtvarného umění, ale i přerovští patrioté našli během celého
výstavního roku v galerii svůj objekt
zájmu. Praxe tento trend potvrzuje,“
uvedla vedoucí Galerie města Přerova
Lada Galová.
Seznamu loňských nejvyhledávanějších výstav podle ohlasu i počtu
příchozích jednoznačně dominovala expozice Petr Markulček 70,
pořádaná při příležitosti městských
hodů.  Jeho tvorbu si přišly prohlédnout tři tisíce návštěvníků, výstavu
ukončila slavnostní derniéra v den
Markulčekových nedožitých sedmdesátých narozenin 20. září.  Zmíněnou
obrazovou výstavu o trojrozměrnou
dimenzi doplnily figury, objekty
a užité umění přerovské keramičky
Lenky Horákové.
Originalitou zaujala dubnová expozice nestora slovenského konstruktivismu Milana Dobeše, který
se tak s autorskou výstavou vrátil
do rodného Přerova po dlouhých 32

letech.  „Prezentovali jsme desítky
exponátů z jeho věhlasného ateliéru
pod Bratislavským hradem. Malíř,
sochař a grafik Milan Dobeš představil nejen svoji grafickou tvorbu,
ale také prostorové objekty, pulzující
optické struktury či řezané koláže,“
vzpomněla Galová.
Pozornost opět poutala květnová výstava absolventů výtvarného oboru
Základní umělecké školy v Přerově,
proto bude každoročně jaro v galerii
zaslíbeno právě mladým talentovaným výtvarníkům. Ve výstavních
prostorách se dostalo i na kreslený
humor, ikonografii Přerova v obrazech či fotky tanečníků na kulise města v různých ročních obdobích.
Doprovodné akce k výstavám měly
charakter besed s autory, nechyběly
komentované prohlídky či promítání. K oživení veřejného prostoru
na Horním náměstí přispělo piano,
jež je v létě umístěné pod mostním obloukem zámeckého příkopu.
Novinkou konce roku je výpůjční
koutek knih přímo ve výstavních prostorách. 
(ILO)

kultura 11

Kubátovy obrazy ukazují život ve městě za první republiky
Portréty starostů, národopisné motivy, veduty měst, ukázky exlibris i erb Přerova malovaný štětcem Antonína
Kubáta si mohou prohlédnout návštěvníci výstavy, kteří zamíří do zámecké kaple přerovského zámku. Výstava
věnovaná malíři, jenž v městě na Bečvě strávil 34 let života, potrvá až do konce února.
Nejen přerovský Antonín Kubát je
název výstavy umělce a pedagoga, který ač původně z Prahy spojil
s Přerovem dlouhá léta svého života.
Výstava zachycuje tři oblasti umělcovy tvorby – portrétní a národopisnou, užitou grafiku v podobě exlibris
a veduty měst.
Do Přerova se Kubát přestěhoval
v roce 1913, aby zde učil na gymnáziu výtvarnou výchovu. Jeho pobyt
v Přerově přerušila první i druhá
světová válka a později ještě čtyři
roky vyučoval ve Vídni. „V Přerově
Kubát prožil 34 let a zamiloval si jej,
což dokazují jeho obrazy věnované
právě zdejšímu městu. Akvarely
a veduty Přerova vzniklé ve dvacátých a čtyřicátých letech jsou považovány za vrchol Kubátovy tvorby,“ uvedl při prosincové vernisáži
kurátor výstavy Kamil Lukeš. Díky
jeho realistickým a do detailů vyvedeným obrazům můžeme i dnes obdivovat ztracená a přestavěná místa
či zákoutí v Přerově. Mistrovské
zvládnutí techniky oleje pak do-

Foto: Jedinečná výstava Antonína Kubáta je v zámecké kapli na Horním náměstí
k vidění až do 28. února.
Foto: Ingrid Lounová

svědčuje veduta města Přerova se
závratnými rozměry 420 x 140 cm,
která je uložena v depozitáři Muzea
Komenského. „Kubátovy veduty nejsou jen statickými portréty
města, odráží se v nich běžný život
ve městě od hrajících si dětí, výjevů
z trhu až po staré lidi na procházkách,“ zmínil Lukeš.

SOUTĚŽ

Soutěžní otázka zní:

Víte, kde se nachází tato socha?

Inzerce A151013999

Inzerce A151013440

Tipujte a vyhrajte. Na osmého,
patnáctého a dvaadvacátého čtenáře, kteří budou znát správnou
odpověď, čeká odměna. Vítězům
ji zašleme poštou.
Své odpovědi i s adresou posílejte
na e-mail:
prerovske.listy@seznam.cz

Neméně důležitá je i pedagogická činnost Antonína Kubáta, jenž
své studenty učil výtvarnou výchovu a estetické cítění na přerovském
gymnáziu. „Vzpomínáme si na pana
profesora, učil nás v primě na gymnáziu coby dvanáctileté děti výtvarnou
výchovu. Do muzea jsme přinesli
ukázky jeho exlibris,“ řekli manželé
Olga a Stanislav Kalabusovi, kteří si
nenechali ujít výstavu svého bývalého učitele. A byl to právě Antonín
Kubát, který jako jeden z prvních

se svými žáky vytvořil návrh na rekonstrukci věže přerovského zámku,
která v té době byla otevřenou baštou.
„V roce 1937 společně s architektem
Františkem Volfem vypracoval studii na zastřešení věže podle rytiny
Jana Willenberga z roku 1593. Ta
však byla tehdejším památkovým
úřadem zamítnuta,“ přiblížil kurátor výstavy.
Kubát pro Přerov vytvořil také soubor
pohlednic a hanáckého folkloru. Jeho
zobrazení hanáckých krojů jsou etnograficky velmi přesná, za tuto svou
činnost získal i dvě ocenění – v roce
1929 od Ministerstva školství a národní osvěty a v roce 1942 od Akademie
věd. Dalším jeho záslužným činem byla rekonstrukce přerovského městského znaku podle pramenů
v Zemském archivu v Brně. Antonín
Kubát v Přerově působil až do své
penze do roku 1970, zemřel v témže
roce v Liboci u Prahy. 
(ILO)

Pracovní agentura Atlas, s. r. o.,

Újezd 452/42, 118 00 Praha 1, IČO: 28210727 DIČ: CZ28210727

Operátor/ka výroby

Co můžete vyhrát:

Na tři čtenáře, kteří správně odpovědí, čeká dvojfázový čisticí roztok
Herb Pharma Pureceutical. Speciální roztok proniká do pórů, a tak
redukuje jejich velikost, zároveň
také rozpouští nečistoty a makeup. Odstraňuje lesk pokožky, začervenání, infekce a akné. Zklidňuje,
chrání pokožku a vyvolává dojem
mladistvého vzhledu a hladké pleti.
Dvojfázový čisticí roztok zlepšuje
hydrataci a ochranu pokožky.
Správná odpověď z minulého čísla: Soška
pražského jezulátka se nachází na domě
na Horním náměstí č. 33.
Výherci z minulého čísla jsou: Martina
Lukešová, Jarka Martínková a Dagmar
Pavlíčková.

Hledáme zájemce/zájemkyně z celého regionu pro práci na Vyškovsku. Svoz organizujeme z Vyškova, Přerova, Kroměříže a Prostějova (možno i Kojetín).

Popis práce:
-A
 utomotive, kompletace menších komponentů do osobních automobilů
- Práce ve výrobě, fyzicky nenáročné, důraz kladen pouze na zručnost
a jemnou motoriku
- Čisté prostředí, standardní teploty, vhodné pro muže i pro ženy (skupinky vítáme)
Mzda: od 70 Kč/hod. čistého + příspěvek až 2 000 Kč/dopravné.
NÁSTUP IHNED! Možno pracovat brigádně, na dohodu anebo na klasickou pracovní
smlouvu (po zkušebním období 3 měs.
na dobu neurčitou)
8hod. směny: ranní – odpolední – noční,
VÍKENDY VOLNÉ. Možnost práce přesčas.

telefon: Petr Taťák – 725 810 009
e-mail: atlas.agentura@seznam.cz
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Výstava vzdá hold fenoménu
sběratelství na Přerovsku
Dobové pohlednice starého Přerova, poštovní známky, odznaky, medaile, zápalkové
nálepky, sýrové a pivní etikety, kapesní kalendáře, čajové, čepelkové a čokoládové
obaly, likérové a vinné etikety, mince, rozetky, jízdenky a další předměty zaměřené
na historii regionu a města nabídne od 14. ledna výstava Přerovský sběratel „60“.
Výstava Přerovského klubu sběratelů (PKS), pořádaná u příležitosti 60. výročí jeho
založení, bude zároveň součástí nadcházejících oslav 760. výročí povýšení Přerova
na královské město.

Sběratelské pohlednice Přerova nabízejí poučení a pohledy na již neexistující stavby,
jako v případě starého Tyršova mostu
Archiv Břetislava Passingera

Šedesáté výročí klubu je důvodem
k ohlédnutí se do historie sběra-

telství na Přerovsku. „Přerovský
klub sběratelů navázal na činnost

Filumenistického kroužku. Historie
sbírání zápalkových nálepek sahá
v ojedinělých případech v Přerově až
k roku 1918, kdy byl jedním z prvních nadšených sběratelů továrník
Krátký, jehož sbírka se svým rozsahem a vzácnými exponáty ve své
době řadila mezi nejuznávanější
i v zahraničí,“ připomněl Břetislav
Passinger, organizátor výstavy, sběratel a člen výboru PKS. Součástí expozice proto bude i malá připomínka
zakládajících členů klubu s fotografiemi jeho šesti předsedů.
„Instalaci sběratelsky atraktivních
komodit doplňují infopanely se stručným představením nejfrekventovanějších segmentů sběratelství,“ informovala kurátorka výstavy Lada

Galová. Zmíněná výstava návštěvníkům představí dosud nejpočetnější
množství exponátů, jaké kdy prostory
hostily. „Na každém z padesáti panelů bude k vidění několik desítek
výstavních předmětů, stejné množství pak nabídnou pohledové vitríny,“
dodala Galová.
Během let se přerovští sběratelé scházeli v železničním klubu, v pivovaru,
v kavárně Avion a od roku 2010 pořádají svá nedělní setkání v přerovské restauraci U velblouda. Sběratelé
vydávají i vlastní zpravodaj, ten bude
v mimořádném vydání po dobu výstavy k dostání v galerii. „Smyslem
sběratelství je vytváření ucelené dokumentace lidské činnosti určitého oboru. Obyčejný koníček se tak z oblasti
záliby posouvá do poučení a vzdělání.
Šedesát let je nejen ohlédnutím za činností sběratelů, ale i vzpomínkou na ty,
kteří již nejsou mezi námi,“ uzavřel
Břetislav Passinger.
Vernisáž s hudebním doprovodem
Jaroslava Wykrenta je naplánována na čtvrtek 14. ledna v 17 hodin.
Doprovodný program výstavy zahrne
DVD projekci dobových pohlednic,
komentované prohlídky výstavy, spojené s besedou o historii Přerovského
klubu sběratelů v termínech 28. ledna, 11. a 25. února vždy v 16 hodin. Výstava potrvá do 29. února.

(RED)

Díky nadšeným sběratelům má Přerov originální kalendáře
Přerov a jeho místní části na starých pohlednicích se staly ústředním tématem kalendářů pro rok 2016.
Originální kalendáře vydalo město Přerov. Sada se stolním, nástěnným kalendářem a třemi kapesními kalendáříky se prodává v Městském informačním centru, v Galerii města Přerova a v Knihkupectví Mezi Světy.
„Tradičně jsme kalendáře přichystali v sadě, třemi kapesními kalendáříky jsme pamatovali i na sběratele. Záměrně jsme zvolili historické
téma, protože v novém roce si připomínáme 760. výročí od chvíle, kdy
byl Přerov povýšen na město,“ řekl
Zdeněk Daněk z kanceláře primátora.
Jedinečný soubor kalendářů vznikl
díky sběratelům, kteří byli ochotni
zapůjčit své staré pohlednice s přerovskými motivy. Na některých obrázcích
je ještě čitelný rukopis odesílatelů.
První ohlasy na kalendáře jsou pozitivní. „Lidem se líbí, zájem jsme
zaznamenali hlavně mezi dříve narozenými. Svěřují se nám, že v kalendáři jsou i jejich vzpomínky. Lidé
si také pochvalují, že nebyly opome-

Kalendáře mapující starý Přerov se prodávají také v Městském informačním centru.

Foto: Ingrid Lounová

nuty místní části Přerova,“ sdělila
referentka Městského informačního
střediska Andrea Kafková.
Také primátor Vladimír Puchalský
se při listování kalendářem neubránil
vzpomínkám. „Dodnes si pamatuji
na svou každodenní cestu do budovy
gymnázia. Ze svého rodného Předmostí
jsem procházel Velkou Dlážkou – ulicí,
která pro mě byla jakousi vstupní branou do ‚velkého Přerova‘. Byla místem
měšťanských domů, menších či větších
hospodářských domů, ale také řady obchodů a krámků. Pamatuji si na vůni
půjčovny kostýmů paní Štenclové nebo
na hospůdku Doubravských,“ vzpomínal primátor. Zájemci si mohou
sadu kalendářů pořídit za 175 korun.

(ILO)

sport 13

Veslaři týdně polykají desítky kilometrů, na vodě i na suchu
Žádné faulování a simulování, žádné strkanice jako při míčových hrách. Zkrátka férový sport, při kterém rozhodčí
měří jen čas. Řeč je o veslování, o kterém jsme si povídali s Janem Slámou, předsedou Veslařského klubu Přerov.
na trenažérech. Na něm se dá nasta
vit zátěž, umí monitorovat aktuál
ní výkon a spolu s měřením tepové
frekvence je to nezbytný tréninkový
pomocník. Například dorostenec při
běžném tréninkovém týdnu zimní
přípravy naběhá kolem 25 kilomet
rů, najezdí asi 50 kilometrů na vodě
nebo trenažéru a zhruba čtyři hodiny
stráví v posilovně.

Předseda Veslařského klubu Přerov Jan
Sláma.

Málokdo ví, že závodně veslovat je
možné až od 11 let. Proč tomu tak je
a jak je těžké v dnešní době přilákat
děti k tomuto sportu?
Veslování je náročné na koordinaci,
proto se děti mohou věnovat tomuto
sportu až od 11 let. Zájemce hle
dáme během podzimních náborů,
přicházejí spolužáci nebo kamará
di mladých veslařů, někomu se za
líbí veslování třeba při procházce
kolem Bečvy. Navíc adepti mohou
mít i nějaké to kilo navíc, my si je
už přetvoříme, nejdůležitější je vůle
a chuť. Samozřejmě že výška a dlou
hé končetiny jsou pro veslování vel
kou výhodou.

Veslování je tedy pořádná dřina.
Kolik máte vlastně členů?
Máme přibližně 100 členů, z toho
60 je mladších 20 let, o veslaře se
stará osm trenérů. Soutěží se v šesti
věkových kategoriích a disciplínách.
Některé disciplíny se jezdí s kormi
delníkem, zejména u větších lodí
a mladších kategorií.
Jednou z kategorií jsou veteráni, závodníci nad 29 let. Jak velký je zájem

o tuto kategorii ze strany sportovců
a také pořadatelů závodů?
Zaměřujeme se především na prá
ci s mládeží, přesto máme kolem
20 veteránů, kteří se pravidelně účast
ní slavných Pražských primátorek
a mistrovství republiky. Rekrutují se
většinou z bývalých veslařů. Stává
se ale také, že přijdou lidé, kterým
se náš sport líbí a chtěli by si jej vy
zkoušet.
Co považujete za největší úspěch
přerovského veslování?
Asi to, že náš sport pořád táhne
mladé lidi a že máme v klubu pří
jemnou kamarádskou atmosféru.
Každoročně z mládežnických mis
trovství ČR vozíme medaile. Letos
jsme měli čtyřnásobné zastoupení
na ME, všichni ale skončili těsně
pod stupni vítězů. Z historických
výsledků je největší úspěch 6. mís

to Gabriely Vařekové na olympiádě
v Pekingu a zlaté medaile sester
Vařekových z juniorských mis
trovství světa. Z nedávné historie
mohu dále jmenovat reprezentanty
Petra Basela, Jiřího Cirbuse, sest
ry Zapletalovy, Tomáše Vondráka,
Michaelu Valentovou a v současnos
ti Petra Pivka, Magdalenu Juzíkovou
a Valentýnu Kolářovou.
A jaké jsou vaše plány do budoucna?
Rádi bychom si zachovali přízeň čle
nů a skvělou partu. Chceme pokračo
vat ve výborných výsledcích klubu,
který se v rámci Českého poháru
pravidelně umisťuje v první třetině
všech klubů. Určitě chceme přivézt
medaile z nejvyšších domácích sou
těží, mít co nejvíce členů ve spor
tovním centru mládeže a ty nejlepší
dostat do reprezentace. 
(FAL)

V létě probíhají tréninky na vodě,
co v zimě?
Na vodě se snažíme být co nejdéle,
někdy i v prosinci. Celou hlavní sezo
nu ale čerpáme ze zimní přípravy, kdy
se střídá běh, posilování a veslování

Přerov hledá nejúspěšnější sportovce
Prestižní anketa Nejúspěšnější sportovec města Přerova sice vyvrcholí až začátkem
března, už nyní ale probíhá důkladný výběr nominovaných, na kterém se můžete
podílet i vy. Kdo letos získá ocenění, které si v minulosti na pódiu v Městském
domě převzal mimo jiné i trenér fotbalové reprezentace Pavel Vrba?
Své nominace můžete posílat na e-mail: sport.prerovsky@denik.cz. Nominovat
nemusíte pouze jednotlivce a ty nejznámější sportovce Přerova. Kategorií je několik, ve městě máme i úspěšné kolektivy či mládež. Chybět nebude ani čtenářská
anketa, o jejímž vítězi rozhodnou pouze čtenáři Nového Přerovska.
Předávání samotných cen proběhne 3. března 2016 v Městském domě. Stejně
jako v předešlých ročnících i letos budou mít zájemci možnost získat volné vstupenky.
(NĚM)

V létě na vodě, v zimě na trenažérech, v posilovně nebo při kondičním běhu v přírodě.
Veslaři ani v zimě nezahálejí. Na snímku je osma dorostenců na závodu v Hodoníně.

Foto: archiv VK Přerov
Inzerce A151012528

Nevíte si rady se svými dluhy?
Zajímá Vás osobní bankrot, chcete se nechat
oddlužit nebo restrukturalizovat firmu?

www.zname-reseni.cz nebo
na tel. 728 448 689 a 607 606 912
Insolvenční poradenství za účelem oddlužení osob
a reorganizace podnikatelů Vám poskytne odborný
a zkušený kolektiv poradenské kanceláře Ing. René Skýpala, LL.M.

14 Servis
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
2. 1. Zimní výstup na Helfštýn – 39. ročník, 12 km, vlak 10.02 hod., vede Pospíšilová
7. 1. Rohatec–Hodonín, 17 km, vlak
7.44 hod., vede Špinar
7. 1. Loštice–Úsov, 13 km, vlak
8.06 hod., vede Válková
9. 1. Hutisko–Solanec–Tanečnice–Rožnov, 17 km, vlak 6.05 hod., vede Sedláková
14. 1. Fryšták–Zlín, 10 km, vlak
7.44 hod., vede Bernátová
16. 1. Hutisko–Soláň–Velké Karlovice,
17 km, vlak 6.05hod., vede Sedláková
21. 1. Kokory–Olší–Majetín–Brodek,
10 km, autobus 8.23 hod., vede Lančová
23. 1. Bystřice p. Hostýnem–Rusava,
12 km, autobus 8.00 hod., vede Válková
28. 1. Soběchleby–Lipník–Týn n. Bečvou, 15 km, vlak 7.20 hod., potom autobus, vede Pěček
28. 1. Grymov–kolem Bečvy–Přerov,
8 km, autobus 8.30 hod., vede Jančová
30. 1. Velká Klajda– Těsnohlídkovo
údolí–Brno, 15 km, vlak 7.42 hod., vede
Šťávová

16. 1. Špičky–Skalička–Němetice–Milotice n. B., 14 km, vlak 8.17 hod., vede
Punčochářová.
20. 1. Přerov–Újezdec–Želatovice–Přerov, 11 km, odchod hypermarket Albert
9.30 hod., vede Vl. Wnuk
21. 1. Členská schůze, restaurace Bečva, 17 hod.
23. 1. Horní Moštěnice–Beňov–Újezdec–Přerov, 12 km, vlak 7.44 hod., vede
Vaculík
27. 1. Prosenice–grymovský most–
podél Bečvy–Přerov, 12 km, autobus
8.30 hod., vede Bartošík
30. 1. Prosenice–Sobíšky–Žernava–
Přerov, 14 km, vlak 8.17 hod., vede
Bartošík
Odbor vysokohorské
turistiky KČT
www.vhtprerov.cz
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský kopec, hvězdicový výstup, libovolná trasa,
KČT TJ Spartak Přerov, sraz u Památníku nad Přerovskou roklí, 10–14 hod.,
vede Wnuk
2. 1. Zimní výstup na Helfštýn,
hvězdicový výstup na hrad Helfštýn
do 12 hod., libovolná trasa, KČT SK
Přerov, vlak 8.17 hod., vede Pospíšilová
5. 1. Schůze, Restaurace Pivovar,
19 hod., program na další měsíc, promítání z akcí
9. 1. Dálková jízda Potštát–Přerov, Potštát–Kozlov–pramen Odry–Velký Újezd
(oběd)–Sobišky–Přerov, 35 km, vlak
6.05 hod., vede Balcárek
16.–20. Lyžařský výlet na Jizerky –
Kořenov, jednodenní túry na běžkách,
sraz u Pensionu Karlos v Kořenově
12.30 hod., vede Vojáček
21.–26. Lyžařský přejezd Jizerských
hor, Jizerka, túry polehku v upravených stopách, KČT Jablonec n. N., vlak
5.58 hod., vede Balcárek ml.
30. 1. Hostýnsky pohodově, Tesák–Troják–Bludný vrch–(Lazy)–Troják–Skalný–Bystřice p. H., autobus 7 hod., vede
Balcárek ml.
Muzeum Komenského

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 1. 2016 Novoroční výstup na Čekyňský kopec, hvězdicový výstup, každý si
volí svou trasu, setkání účastníků a vydávání pamětních listů u památníku nad
Přerovskou roklí v době 10–14 hod.
2. 1. Lipník n. B.–Helfštýn–vodopád–
Podhůra–Lipník n. B., 12 km, vlak
8.17 hod., vede Wnuk
6. 1. Vycházka zimní Žebračkou, okruh
do 10 km, odchod sokolovna 9.30 hod.,
vede Poláková
9. 1. Domaželice–Podolí–Tučín–Kozlovice–Přerov, 12 km, autobus 8 hod.,
vede Wnuk
13. 1. Bystřice p. H.–sv. Hostýn–Bystřice p. H., 12 km, autobus 8 hod., vede
Punčochářová

Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.
POZOR! ZMĚNA:
1. 1. 2016 zavřeno
STÁLÉ EXPOZICE:
Rekonstrukce historických školních
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie
Přerovska, Entomologie, Mineralogie,
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlídka z věže.
Výstavy:
do 28. 2. Jiří Hloušek – Přerov na starých pohlednicích. Galerie přerovského zámku.
do 3. 1. Vánoce na zámku. Velký výstavní sál a kruhový sál přerovského
zámku.

do 28. 2. Nejen přerovský Antonín Kubát. Kaple přerovského zámku.

Programy pro školy, družiny,
kroužky a jiné zájmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Více informací o programech na stránkách www.ornis.cz
Ekoporadna – poskytování informací z oblasti životního prostředí Po–Pá
8–16 hod.

Akce:
21. 1. Hrady v Podyjí. Přednáška Lubomíra Vyňuchala, Korvínský dům,
od 17 hod.
Muzejní edukace pro veřejnost
a zájmové skupiny:
Dlouhodobě nabízené animační programy ve stálých expozicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pravěkého člověka“ – speciálně pro střední školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komenský
Veselé příběhy ze staré školy
Od metličky k rákosce – poučně žertovné posezení ve školních škamnech
Pohádkové povídání o tajemstvích přerovského zámku (pro mateřské a základní školy)
Dobrodružné bádání o tajemstvích přerovského zámku (pro střední školy)
Kontakt na tel. 581 250 531 – pokladna muzea
ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po– Pá 8–16 hod.
Jindy po domluvě
Od 1. 1. do 3. 1. zavřeno
Stálé expozice:
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra
Akce:
16. 1. Mezinárodní sčítání vodního ptactva. Spolu se sčitateli můžeme vidět
zajímavé zimní hosty z ptačí říše. Navštívíme Kvasickou pískovnu, okolí řek
Moravy a Rusavy, Záhlinické rybníky
a Hulínskou pískovnu. Sraz u vlakového
nádraží v Tlumačově v 8.15 hod. Délka
trasy je přibližně 15 km.
22. 1. Veselá zvířátka z ovčí vlny – výtvarná dílna. Metodou plstění vlny jehlou si vyrobíme brože s motivy zvířátek.
16–18 hod., ORNIS.
23. 1. Zimní prohlídka parku Michalov. Procházka parkem, ukázky dřevin ve vegetačním klidu. Sraz ORNIS,
9.30 hod.
29. 1. Uzávěrka výtvarné soutěže pro
děti na téma Rozkvetlá zahrada. Práce
dětí je naposled možné odevzdat v pracovní době v ORNIS. Podmínky soutěže
na www.ornis.cz v sekci pro školy.

HRAD HELFŠTÝN
Hrad Helfštýn je v měsíci lednu pro veřejnost uzavřen.
2. 1. Novoroční výstup na hrad, 8–15
hod.

MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 1
3. 1. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina Záhorská kapela
17. 1. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina MINI
24. 1. Symphonic QUEEN – Moravská
filharmonie Olomouc, koncert k 760.
výročí povýšení Přerova na město. Nejpopulárnější písně skupiny QUUEN
v symfonickém provedení, 19.30 hod.
27. 1. Duo Jamaha, koncert oblíbené
klávesové formace, 18 hod.
31. 1. Karneval – zpíváme a tančíme
s Míšou Růžičkovou, v interaktivní zábavné show si děti zazpívají, zatančí
a zacvičí, 15 hod.
Plesová sezOna
8. 1. GJB a SPgŠ, stužkovací ples GJB,
třídy oktáva, 20 hod.
9. 1. Gymnázium J. Škody, stužkovací
ples třídy 4. A, 19 hod.
15. 1. Montáže a Progress OK a. s.,
X. Česko-slovenský ples, 20 hod.
16. 1. Děkanát Přerov, XXI. farní ples,
20 hod.
22. 1. Gymnázium J. Škody, Reprezentativní a stužkovací ples oktávy B,
20 hod.
23. 1. Obchodní akademie a jazyková škola, stužkovací ples 4. A + 4. B,
19 hod.
29. 1. GJB a SPgŠ, stužkovací ples
SPgŠ – třída 4. BP, 20 hod.
30. 1. Střední průmyslová škola, maturitní ples tříd E4 + EL4, 19 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
7. 1. Prodej vyřazených knih, suterén
MěK v Přerově, 8–18 hod.
7. 1. Rok 2016 z pohledu numerologie,
přednáška Dagmar Halotové, učebna
MěK, 16 hod.
12. 1. Paříž a její první dáma, přednáška
z cyklu Kulturní památky evropských
měst, přednáší Evžen Jecho, učebna
MěK, 17 hod.

Servis 15
13. 1. Největší tajemství Třetí říše, přednáší Milan Zacha Kučera, sál Agentury
pro zemědělství a venkov, 17 hod.
14. 1. Používáme tablet IV., přednáška Pavla Cimbálníka, učebna MěK,
16 hod.
18. 1.–15. 2. Základy práce s MS Word
2013 – PC kurz pro začátečníky, učebna
MěK, každé pondělí, 16–18 hod.
20. 1. Srí Lanka: mystický sever, cestopisná přednáška Zlatuše Knollové,
sál Agentury pro zemědělství a venkov, 17 hod.
22. 1.–19. 2. Ovládání PC s Windows 7
pro pokročilé – PC kurz pro pokročilé
uživatele, učebna MěK, každý pátek,
9–11 hod.
25. 1. Kulturní akademie knihovny
na téma Významné herecké osobnosti
regionu, učebna MěK, 13 hod.
28. 1. Používáme tablet V., přednáška Pavla Cimbálníka, učebna MěK,
16 hod.
Akce pro děti:
5. 1. Tvořivá dílna – karnevalová maska,
půjčovna pro děti, 14 hod.
7., 14., 21., 28. 1. Xbox (oblíbené pohybové aktivity), půjčovna pro děti,
14 hod.
7., 21. 1. Klub hráčů (stolní a společenské hry, Xbox), půjčovna pro děti,
14 hod.
9. 1. Klub hráčů (stolní a společenské hry), pobočka MěK v Předmostí,
9 hod.
Akce v místních částech:
11. 1. Tvořivá dílna – zimní mandaly,
Lověšice, 16 hod.
12. 1. Tvořivá dílna – sněhová vločka,
Újezdec, 16 hod.
14. 1. Tvořivá dílna – sněhulák jako
živý, Čekyně, 16 hod.
28. 1. Tvořivá dílna – když maluje mráz,
Žeravice, 16.30 hod.
SPORTOVNÍ PLES
9. 1. Sportovní ples, Hotel Jana,
v 19.30 hod., pořádá 1. FC Viktorie
Přerov
LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOL PŘEROV
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., Perníková
chaloupka
31. 1. Ferda Mravenec
Začátky vždy ve 14 a v 16 hod.

11. 1. Praktické cvičení paměti,
11.15 hod.
12. 1. Olomoucké betlémy, kostel sv.
Mořice, sv. Václava, sv. Michala, sraz
na vlakovém nádraží, 9.45 hod.
13. 1. Kavárna pro seniory: Transsibiřská
magistrála, Vítězslav Vurst, 16 hod.
18. 1. Rukodělná činnost: mramorované
květináče, 10.15 hod.
19. 1. Vycházka podél Bečvy, sraz v centru SONUS, 10.15 hod. Jen za příznivého počasí.
25. 1. Povídání s psychologem,
PhDr. Jana Gebauerová, 10.15 hod.
27. 1. Plavání. Sraz u bazénu,
15.50 hod.

Duha Klub Dlažka

Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v pondělí a čtvrtek, 9–10 hod.
Internet pro seniory vždy v pondělí, 9–13 hod.

DUHA KLUB RODINKA

20. 1. Jiří Černý: poslechový pořad Jarek
Nohavica – profil, ve 20 hod.
27. 1. Koncert brněnské legendární rocko
vé skupiny Progres 2 v klubu Teplo,
ve 20 hod.

16. 1. Putování dobou ledovou, sraz
před ZŠ J. A. Komenského v Předmostí v 10 hod.

28.–31. 1. Zimní rodeo akce pro rodiče
s dětmi i dospělé, pro děti i mládež, Domašov nad Bystřicí

Miniškolka pro děti každý den od 6
do 16 hod.

KERAMIKA ÚJEZDEC POŘÁDÁ
V PROSINCI

Svč atlas a bios

7. 1. Výroba keramiky – Sněhulákova miska
14. 1. Výroba keramiky – Zimní obrázek
21. 1. Taneční podložky, I. patro MV
28. 1. Glazování výrobků z keramiky.
Všechny akce začínají v 15.30 hod.

Výtvarná soutěž: Království ptáčků
vrabčáčků – práce mohou být ztvárněné nejrůznějšími technikami, uzávěrka
do 12. 2.
16. 1. Pololetní vystoupení TŠ – městská
sportovní hala u
zimního stadionu, v 16 hod.
22. 1. Malování na hedvábí – přihlášky předem
25. 1. Karneval: Pohádkové pondělí
Keramické hrátky páteční, od 15. hodin, sobotní, od 11. hod. – přihlášky
předem
www.bazenprerov.cz

Nové kroužky od 18. ledna
PO – Hravá angličtina s hudebními prvky
(od 5 do 8 let), od 16.30–18 hod.
ÚT – Malý badatel (od 6 let), Petřivalského, od 15.30 do 17 hod.
ČT – Malý pohádkář – kroužek pro rozvoj verbální inteligence (od 5 do 8 let),
od 16.00 do 17.00 hod.
PÁ – Sportovní přípravka pro děti od 5
let, Petřivalského, od 16 hod.

ERGOTERAPIE V PŘEROVANCE
Zdravotně postižení a senioři, kteří
mají rádi ruční práce, by si neměli
nechat ujít lekce ergoterapie. Terapeutická činnost probíhá pod záštitou místní organizace Svazu tělesně
postižených v prostorách Infocentra
v Kratochvílově ulici 35, v Přerovance. Ergoterapie je každý čtvrtek od 14
do 16 hodin.

KNIHKUPECTVÍ MEZI SVĚTY

MC SLUNÍČKO

23. 1. Křest knihy Jiřího Doupala, Pozorovatelny civilní obrany, ve 13 hod.

Po–Pá 9–12 hod., Út 16.15–18.30 hod.
(keramika), St–Čt 15.30–18 hod,

PROVOZNÍ DOBA–PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV–leden 2016

dětský
bazén

50m bazén, pára
whirlpool

částečný
pronájem

zavřeno

6.15–7.30
9–14

6.15–7.30
11–14

Úterý

15–20

6.15–7.30
13–21

Středa

18–20

Čtvrtek

změny vyhrazeny!

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
z venku

imobilní
11–13

zavřeno

v párech
15–21

6.15–7.30
14–16
19–20

15–21

ženy
14–21

6.15–7.30
9–11
15.30–17
18–21

6.15–7.30
9–11
15.30–17
18–19

18–21

muži
13–21

12–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–15
18–20

18–21

ženy
15–21

Pátek

14–20

6.15–7.30
14–21

6.15–7.30
14–16
17.30–18.30

15–21

muži
15–21

Sobota

10–20
10–18

10–20
13.30–20

10–20

společná
10–20

Neděle

10–18

10–18

10–18

společná
10–18

15–21

ženy
14–21

18–21

muži
13–21

18–21

ženy
15–21

od 1. 12. do 14. 12.
Pondělí

imobilní
14–16

imobilní 10–12
aquaaerobic 16–16.45
Výjimky (jak se plave v uvedené dny)

Z důvodu mimořádného pronájmu pro veřejnost otevřeno:
Pátek 1. 1.

Zavřeno
Z důvodu zápasu 1. ligy mužů ve vodním póle

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
4. 1. Londýn, Bedřich Šuba, 10.15 hod.
11. 1. Ať mozek šlape jako hodinky,
Olga Župková, 10.15 hod.

Úterý 5. 1.

15–20

6.15–7.30
9–21

6.15–7.30
9–20

Středa 6. 1.

18–20

6.15–7.30
9–14
15.30–17
18–21

6.15–7.30
9–14
15.30–17
18–19

Čtvrtek 7. 1.

12–16
18–20

6.15–7.30
9–17
18–21

6.15–7.30
9–17
18–20

imobilní
11–13

16 kino/galerie
Kino Hvězda Přerov, tel. 581 202 216, www.kinohvezda.cz

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

1. 1. v 17.30 Aldabra: Byl jednou
jeden ostrov 3D
1.–3. 1. ve 20.00 Bod zlomu 3D
2.–3. 1. v 17.00 Star Wars: Síla se
probouzí 3D, dabing
4.–5. 1. v 17.30 Bod zlomu 3D
4.–5. 1. ve 20.00 Perfektní den
6. 1. v 17.30 Bod zlomu 2D
3. 1. v 15.30 Žabák Ribit BIJÁSEK
6. 1. ve 20.00 Opuštěný vesmír,
Klub
7.–8. 1. v 17.30 Joy, republiková premiéra
7.–10. 1. ve 20.00 Les sebevrahů,
republiková premiéra
9.–10. 1. v 17.30 Sázka na nejistotu
11.–12. 1. v 17.30 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, 3D
11.–12. 1. ve 20.00 Osm hrozných,
182 minut
13. 1. v 17.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D, dabing
13. 1. ve 20.00 Sázka na nejistotu
14.–16. 1. v 17.00 Ledová sezóna,
republiková premiéra
14.–15. 1. ve 20.00 REVENANT
Zmrtvýchvstání, republiková premiéra
16. 1. ve 20.00 Lemmy
1 7 . 1 . ve 2 0 . 0 0 REVENANT
Zmrtvýchvstání

Sběratelské cennosti budou od poloviny ledna
k vidění v Galerii města na výstavě s názvem
Přerovský sběratel „60“, právě takové výročí
totiž slaví Přerovský klub sběratelů. Vernisáž
s hudebním doprovodem Jaroslava Wykrenta
je naplánována na čtvrtek 14. ledna v 17 hodin. Doprovodný program výstavy zahrne
DVD projekci dobových pohlednic, komentované prohlídky výstavy, spojené
s besedou o historii Přerovského klubu sběratelů. První z nich se uskuteční 28.
ledna v 16 hodin. Výstava potrvá do 29. února.

17.–18. 1. v 17.30 Muzikál aneb Cesty
ke štěstí
18.–19. 1. ve 20.00 Bod zlomu 3D
19.–20. 1. v 17.00 REVENANT
Zmrtvýchvstání
20. 1. ve 20.00 Už teď mi chybíš,
Dámský večer
21.–26. 1. v 17.30 Lída Baarová
21.–26. 1. ve 20.00 Lída Baarová
27. 1. v 17.30 Stážista, BIOsenior
27. 1. ve 20.00 Stážista, BIOsenior
28.–29. 1. v 17.30 Lída Baarová
28.–31. 1. ve 20.00 Do posledního
dechu 3D, republiková premiéra
30.–31. 1. v 17.30 Padesát odstínů černé
1.–3. 2. v 17.30 Lída Baarová
1.–2. 2. ve 20.00 Padesát odstínů
černé
BIJÁSEK
3. 1. v 15.30 Žabák Ribit
10. 1. v 15.30 Sněhová královna, 2D
17. 1. v 15.30 Ledová sezóna
24. 1. v 15.30 Malý princ, 2D
31. 1. v 15.30 Alvin a Chipmunkové:
Čiperná jízda

Změna programu vyhrazena!
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Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187
Dvě nové výstavy lákají návštěvníky do přerovské Pasáže. Od 7. ledna začíná výstava
Krajina starých sídel, jež přibližuje krajinářskou grafiku Friedricha Adolfa Kunikeho, který je svými následovníky považován za otce
rakouské litografie. Návštěvníci si mohou
prohlédnout kolem padesáti grafických listů zachycující typickým Kunikeho
stylem krajinu Moravy a Slezska, před necelými dvěma sty lety. Slavnostní vernisáží bude 24. ledna otevřena výstava, jež nám po osmdesáti letech připomene
významný rok 1936, kdy v Přerově byla s velkým úspěchem uspořádána výjimečná
a slavná Středomoravská výstava. Svým rozsahem dosáhla tehdy nadregionálního
významu a patřila mezi největší výstavy v tehdejší ČSR.

Galerie Eso, Kratochvílova 22, TEL. 605 522 271
Grafiky kmenových autorů Jiřího Anderleho, Karla Demela,
Tomáše Hřivnáče, Adolfa Borna, Tomáše Bíma, Jiřího Slívy,
Josefa Velčovského či Ivy Hüttnerové a Emmy Srncové nabízí Galerie Eso. K vidění je také keramika nových autorů
v galerii, kterými jsou Petra Nožičková a Karel Nožička.
Oba autoři tvoří z jemné kameniny, porcelánu a šamotu.
Tvorba je jak užitkově, tak i výtvarně zaměřena, podstatná
část se zaměřuje na experimentální autorskou keramiku.
Výsledkem experimentu s alchymií glazur, ohně a hlíny bývají pak jedinečné či
mnohdy neopakovatelné kusy, na kterých je znatelný rukopis tvůrců.

TRAFAČKA–KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295
Lednová výstava na Trafačce patří originálním šperkům Jiřího Tomance. Bronzové náušnice, náhrdelníky, náramky a prsteny jsou
vyráběny velmi pracnou metodou z jediného
materiálu – cínového bronzu. Jiří Tomanec se
tvorbě bronzových šperků, které často doplňuje polodrahokamy či smalty, věnuje už
více než 35 let. Účastnil se i mezinárodních setkání uměleckých kovářů Hefaiston
na Helfštýně a obdobných setkání na zámku v Brtnici. Šperky z Ateliéru Tomanec
získaly certifikát Regionální produkt Haná.

Knihkupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEL. 731 116 622
Od poloviny ledna budou v galerijní části knihkupectví Mezi
Světy vystaveny portréty přerovských osobností autorky Dagmar
Salamánkové. K vidění budou známé i méně známé tváře
z kulturního, sportovního i občanského života. Výtvarnice
Dagmar Salamánková studovala techniky portrétování Jany
Laštovičkové Grygarové. Vernisáž výstavy je naplánována
na čtvrtek 14. ledna v 17 hodin.

