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Kraj vyhlásil
kotlíkové dotace
Olomoucký kraj vyhlásil začátkem
ledna dotační program na takzvané
„kotlíkové dotace“. V rámci tohoto
dotačního programu mají vlastníci
rodinných domů v Olomouckém kra
ji možnost žádat o dotaci na výmě
nu stávajícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za kotel na pev
ná paliva (uhlí, kombinace uhlí + bio
masa, biomasa), tepelné čerpadlo
a plynový kondenzační kotel. Dotační
program je vyhlášen od 6. ledna
do 13. května, přičemž samotný pří
jem žádostí bude probíhat od 22. úno
ra do 13. května (do 12.00 hodin).
Pro občany jsou připraveny i semi
náře. V Přerově se uskuteční v úterý
2. února od 12 do 19 hodin v zasedací
místnosti magistrátu ve Smetanově
ulici 7. 
(RED)
Jednání zastupitelstva

Přesně před rokem byly děti z prvních tříd u zápisu, teď už jsou školáky a umějí sami číst. Do škol nyní zamíří jejich o rok mladší
kamarádi, zatím ještě bez aktovky a v doprovodu rodičů. Zápisy do osmi státních základních škol a jedné soukromé Acorn’s and
John’s school v Máchově ulici se uskuteční v pondělí 8. a v úterý 9. února od 14 do 18 hodin. Povinnost jít k zápisu mají spolu
s rodiči děti, které se narodily od 1. září do 31. prosince 2009 a od 1. ledna do 31. srpna 2010. „Předpokládáme, že k zápisu se
dostaví přibližně 540 dětí, do prvních tříd jich v září nastoupí asi 430. Letošní rok je také posledním rokem, kdy do škol přijdou
děti z porodního boomu z roku 2010,“ uvedl Petr Hrbek z přerovského magistrátu. Od roku 2017 začnou počty zapsaných dětí
podle vývoje demografické křivky výrazně klesat. Kvůli školní nezralosti mívá v Přerově zhruba stovka dětí odklad školní docházky. Foto: Ingrid Lounová
(ILO)

Zastupitelé města Přerova se sejdou
v pondělí 15. února 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.

S jarem se rozjedou opravy a stavba archeologické expozice pod širým nebem
Zatímco v zimě mají stavební fir
my práce jen poskrovnu, s jarem se
mohou připravit na pracovní boom.
Několik zakázek si pro stavební fir
my připravilo i město Přerov. Ta nej
větší stavební akce letošního roku
za 43 milionů korun se rozjede asi
až během prázdnin, kdy se plánuje
začít s výměnou oken, vzduchotech
niky a zateplením Základní školy
Za Mlýnem.
„Už na jaře začne úprava zdevasto
vaných chodníků v ulici U Rybníčku
v Čekyni. Jejich oprava bude stát

800 tisíc korun. Zhruba milion korun
pak ve stejném období investujeme
do restaurování dekorativní malby
na přerovském zámku,“ informoval
náměstek přerovského primátora Petr
Měřínský (ANO). Důstojnější pro
středí vznikne také v proluce Bratrské
ulice, která slouží jako provizor
ní parkoviště. „Proluka tu vznikla
po zbourání dvoupodlažního domu.
Dnes je tam nefunkční trafostanice,
náletové dřeviny a na ploše je ze
mina částečně zasypaná stavebním
recyklátem,“ popsal stav neutěšené

ho zákoutí v centru města náměstek
Měřínský. Investice na úpravu par
koviště se odhadují na milion a půl
korun. „Dojde k vykácení náletových
dřevin, k demolici bývalé trafosta
nice a celá plocha bude zpevněna
zatravňovací dlažbou. Součástí akce
bude i přesunutí kontejnerového stá
ní a oprava chodníku před bývalou
vojenskou správou v Bratrské ulici,“
popsal Zdeněk Dostál z přerovského
magistrátu.
Nejzajímavější investicí, která
zatraktivní centrum města, bude

venkovní prezentace archeologic
kých nálezů v lokalitě Na Marku.
„Expozice bude stát přímo v místě,
kde archeologové před čtyřmi lety
odkryli základy duchovního centra
jednoty bratrské se školou, v níž pů
sobil Jan Amos Komenský,“ vzpo
mněl přerovský primátor Vladimír
Puchalský (SpP). Vybudování této
stavby, jejíž součástí budou i herní
prvky pro děti a dospělé, přijde na
1,7 milionu korun.
Pokračování na straně 2
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Stezka u Strhance je vysypaná
štěrkem, práci zvládli nezaměstnaní
Obyvatelé Kopanin a Osmeku, kteří si kolem Strhance zkracovali cestu k obchodnímu centru v Lipnické ulici, se
už nemusí po stezce brodit blátem. Od poloviny prosince je v celé délce vysypaná drobným štěrkem. Úpravu stezky provedli pracovníci z řad nezaměstnaných, kteří v říjnu v rámci nového projektu města nastoupili k Technickým
službám.
„Pěšina kolem Strhance bývala často
blátivá a lidé z Kopanin a Osmeku ji
využívali při nákupech do Kauflandu,
jezdí po ní i cyklisté. Obrátili jsme
se na vedení Technických služeb,
a to nám vyšlo vstříc. S touto malou
úpravou jsme velmi spokojení, chůze
po drobném štěrku je daleko příjemnější,“ zmínil Alois Kralert, který
bydlí právě na Kopaninách. „Kromě
úpravy stezky se tři pracovníci z řad
nezaměstnaných z úřadu práce zapojili také do úklidu okolí Strhance
a vysbírali tam všechny odpadky.
Vysypání asi 400metrového úseku
přišlo přibližně na tři tisíce korun,“
upřesnil Radek Koněvalík, náměstek

Technických služeb města Přerova.
Úpravu kvitují také pejskaři a lidé,
kteří se kolem Strhance procházejí.
„V létě tudy jezdím na kole, v zimě
chodím na procházky. Navezení štěrku bylo vynikajícím nápadem. Teď,
když bylo nasněženo, to aspoň neklouzalo a na jaře na stezce nebudou kaluže a bláto,“ pochvalovala
si Jiřina Oravová, která po stezce
míří na pravidelné procházky. V současné době u Technických služeb
pracuje podle sdělení jejich jednatele Bohumíra Střelce 12 lidí z řad
dlouhodobě nezaměstnaných, ale
sedm z nich bylo v lednu ve stavu
nemocných. 
(ILO)

Dokončení ze strany 1
Pěšina kolem Strhance z Kopanin na Velkou Dlážku je vysypaná drobným štěrkem,
který tam ručně navezli pracovníci z řad nezaměstnaných.  Foto: Ingrid Lounová

Ve zkratce
Peníze z kasičky jdou
na hospicovou péči
Do kasičky pod vánočním stromem
Přerované přispěli 12 234 korun. Sbírka
pro Charitu Přerov se konala od začátku adventu až do Tří králů. Finanční
výtěžek Oblastní charita Přerov využije
při zajišťování a podpoře domácí hospicové péče pro klienty na Přerovsku.

Letošní Tříkrálová sbírka
překonala loňskou
V letošní Tříkrálové sbírce se v celém
přerovském regionu podařilo vybrat
celkem 794 590 korun, což je o 34 tisíc
víc než v loňském roce. Výtěžek všech
skupinek z Přerova a příměstských
částí činil nakonec 159 687 korun.
Vybraná částka byla odeslána na konto Charity Česká republika. Po jejím
přerozdělení se zpět do Přerova vrátí
65 %. Zbývajících 35 % použije Charita
na humanitární projekty u nás i v zahraničí. Oblastní charita Přerov chce
finanční prostředky využít na pomoc

pro rodiny s dětmi, které se během
roku dostanou do tíživé životní situace, a na koupi pomůcek pro domácí
hospicovou péči a na podporu charitní činnosti.

Asistenti prevence se osvědčili
Znovu po roce vykonal manažer prevence kriminality obchůzku po obchodech v přednádražní čtvrti, kde si v minulosti obchodníci stěžovali na časté
ataky nepřizpůsobivými spoluobčany.
V Přerově v současné době působí čtyři
asistenti prevence, kteří chodí do problémových lokalit a klidní tam vyhrocené situace. „Vybírali jsme záměrně
uchazeče, kteří mají v romské komunitě
autoritu. Jejich práce se nám osvědčila,
a proto máme v plánu nabrat ještě letos
další posily, bude-li trvat podpora státu,“ řekl manažer prevence kriminality
Jiří Kohout. Ten zároveň slíbil, že stejná
inspekční cesta se uskuteční i v lednu
roku 2017, kdy zástupci města budou
opět obchodníkům klást stejné otázky.
Z ankety vznikne statistika, která ukáže, zda se situace postupně zlepšuje,
nebo zhoršuje. 
(RED)

S jarem se rozjedou opravy a stavba
archeologické expozice pod širým nebem
Rekonstrukce se dočkají i některé
komunikace. Počítá se s opravou silnice v Žižkově ulici za 6,5 milionu
korun a chodníků za více než čtyři
miliony korun v Hanácké a Kovářské
ulici v místní části Popovice. „Obě
akce budou ještě soutěženy – stejně
jako úprava propojení cyklostezek
v Želatovské ulici, které by mělo
přijít na zhruba 640 tisíc korun,“ doplnila Ivana Pinkasová z odboru řízení projektu a investic přerovského
magistrátu. Podle jejího vyjádření
už teď na odboru připravují dalších
šest významných investic. „Čeká nás
například úprava interiéru a přilehlých prostor zámku za 1,25 milionu
korun,“ doplnila Pinkasová.
Nejnáročnější finanční akcí letošního roku je zateplení Základní školy
Za Mlýnem. „V dubnu by měla být
schválena novela o veřejných zakázkách ve zkráceném řízení, což zjednoduší proces výběrového řízení.
Spoléháme na to, že novela projde,
a ve zkráceném řízení vybereme stavební firmu, která se už o prázdninách
pustí ve škole Za Mlýnem do práce,“

nastínil náměstek primátora Tomáš
Navrátil (ANO). Náklady jsou vypočítány na přibližně 43 milionů korun.
V plánu je rovněž regenerace panelového sídliště v Předmostí, které by
mělo být vylepšeno za 12 milionů
korun. Opravy čeká i Městský dům,
kalkulace činí 15 milionů korun.
„Plánujeme zateplení dvorního traktu
domu s výměnou oken i v této části budovy,“ doplnil ředitel Kulturních a informačních služeb Jaroslav Macíček.
Ještě do konce roku 2016 by měla
být odstraněna nefunkční nádrž u restaurace Haná a počítá se s provedením parkových úprav okolí. Čtyři
skulptury plodů ovoce z dílny renomovaného sochaře Ivana Theimera,
které původně zdobily vodní nádrž,
budou přemístěny pod hradby v ulici Spálenec. V areálu ornitologické
stanice je v plánu odbahnění jezírka, předběžná kalkulace je vyčíslena
na 2 miliony korun. Na zateplení školy
Za Mlýnem, opravy Městského domu,
regeneraci Předmostí a revitalizaci jezírka budou zástupci města usilovat
o dosažení na dotace. 
(ILO)
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Přerov očima nejmenších
Patří k nejmladším obyvatelům Přerova. Dobře to znají v okolí své mateřské školy
v Máchově ulici, na procházky chodí do parku Michalova a vědí, jak se jmenuje řeka,
která protéká naším městem. Některé z dětí už brzy čeká zápis do první třídy, ale
všechny se už umějí podepsat hůlkovým písmem. Tentokrát si o našem městě povídáme s předškoláky z Keramické mateřské školy. Po minulém díle,
povídání s komunálními politiky, to vyznívá, že se bavíme na úplně jiné téma.
I když – nějaké společné průsečíky zájmu by se našly.

ANKETA
Kam chodíš v Přerově nejraději?
Dominika
Fuksová,
Přerov
Líbí se mi u babičky na zahradě, kde se
v létě můžeme
koupat. A dobrý to je taky na laguně, jezdíme tam
na bruslích a můj brácha David tam
chytá ryby.
Ema
Maráková,
Přerov
Já ráda chodím
na bazén, ale
tam chodíme jen v létě.
A v zimě se mi
líbí ve městě ohňostroj, a když létají
rachejtle.

Nejmenším Přerovanům se líbí na dětských hřištích, v plaveckém areálu a v opičárně, což jsou dětské atrakce pod střechou.

Foto: Ingrid Lounová

Hned na úvod se vytasíme s otázkou těžkého kalibru – víte, kdo to
je primátor města, jinak se mu říká
i starosta? Děti nevědí, po chvilce
přemýšlení se pětiletý Jan Navrátil
ozývá: „Je to člověk, který se o nás
stará, je to obyvatel města.“ Dávám
mu za pravdu a pouštíme se do jednodušší, dětem bližší oblasti. Kde
je to v Přerově nejlepší, kde se jim
nejvíce líbí? Jednoznačně vede opičárna, tentokrát zase nevím já, oč
se jedná. Děti mi pojem přibližují: „Je tam velká trampolína, domeček pro děti, průlezky a hodně
míčků. Děti si tam hrají a maminky pijou kafe,“ vysvětluje mi
šestiletý Denis Fritscher. Dalším
skvělým místem pro děti jsou hřiště s průlezkami a bazén s vodními atrakcemi. „Tam je to dobrý,
chodíme tam s taťkou a mamkou
a bráškou,“ jmenuje všechny členy
rodiny Ema Maráková. „Chodíme
někdy i do sauny, celá rodina. Teď
jsem tam venku uklouzla na ledě,“
říká Nina Peloušková. Všichni to
znají také u Bečvy a u laguny, kam
s nimi chodí na procházky rodiče
nebo prarodiče. „Na lagunu jezdíme

rádi, pouštíme si tam auta a někdy
i lodě,“ dodává Honzík Navrátil.
Nad otázkou, co je ve městě nebezpečné, chvíli malí debatéři přemýšlejí. „Chodit na led po řece Bečvě,“
bleskne hlavou Nině. Vyzvídáme
v kroužku diskutujících dál, co se dětem v Přerově nelíbí, co není dobrou
vizitkou města. „Nelíbí se mi alkohol
a opilí a zlí lidé,“ reaguje jako první šestiletá Ema Maráková. „Bývají
někdy u marketu a taky někdy kradou,“ doplňuje ji Nina. „Nelíbí se
nám zloději,“ dodává Tomáš Přikryl.
„A z jednoho komína jsem jednou
viděla, jak šel úplně černý kouř, ten
hodně škodí. Špatně se pak dýchá,“
poukazuje na další nepravost Ema.
A kdo nás chrání před zloději a zlými
lidmi? „Policajti a starosta!“ A vida,
děti si už zařadily do slovníku prvního muže radnice.
V kroužku diskutujících zjišťujeme
dál, jaké povědomí mají děti o přerovském zámku. „Kdysi tam žil král
a královna,“ říká pětiletý Honzík.
„Teď je tam výstava pračlověků,“
doplňuje ho Tomáš Přikryl. „A jsou
tam taky loutky, byli jsme se na ně
podívat,“ zmiňuje Ema Maráková.

„A na zámku mají velký betlém
ze dřeva,“ vyjmenovávají děti další zajímavost přerovského Muzea
Komenského.
A jak jsou na tom děti se sportem?
Některé znají sokolovnu, kam chodí cvičit. „Jezdíme bruslit na lagunu
a budu chodit do gymnastiky,“ říká
Dominika Fuksová. To Nina už gymnastiku navštěvuje a taky jezdí s rodiči lyžovat na hory. „Já cvičím jógu
u cvičitelky Kačky,“ doplňuje Ema
Maráková. „My chodíme na dlouhé
výlety a jezdíme na kole,“ dodává
Tomáš Přikryl. Děti to znají i na zimním stadioně, kde si už vyzkoušely
led spolu s rodiči. Na můj dotaz, kde
se v Přerově hraje fotbal, se mi dostává okamžité odpovědi: „Na trávě!“
„A taky v Kozlovicích na stadioně,“
doplňuje někdo z chlapců.
A na závěr se dětí ptáme, co by si
v Přerově přály? Děti dlouho přemýšlejí. Jmenují velký bazén, kde
by byly opravdové opičky. „Líbilo
by se mi, kdyby tu byl hodně strašidelný dům, kde bysme se mohli
chvilku bát,“ vyslovuje své přání
pětiletý Honza Navrátil. Ostatní děti
souhlasně přikyvují. 
(ILO)

Jan Navrátil,
Přerov
Nerad chodím
nakupovat,
v obchodech se
strašně nudím.
Rád chodím jen
do hračkárny,
baví mě Transformers. A líbí se mi
ve Výklekách, v lese nebo v lomu,
tam se jezdíme koupat.
Nina
Peloušková,
Přerov
Já ráda chodím
na kuřecí křídla
do restaurace
a taky na bazén. A někdy
chodíme na hřbitov zapálit tam babičce svíčku.
Tomáš
Přikryl,
Přerov
Líbí se mi
v Michalově,
tam chodíme
na procházku
a na kole jezdíme na lagunu. Rád si hraju na průlezkách, na těch nových. Ty staré už
oddělali, byly špinavé.
Text a foto: Ingrid Lounová
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Kapacita Domova pro seniory nestačí,
žadatelů přibývá a lůžek je málo
Populace stárne a počet lůžek v domovech pro dříve narozené nestačí, žádostí je víc než míst v zařízeních.
Přerovský Domov pro seniory má kapacitu 82 lůžek, která jsou beze zbytku obsazena. Vedení domova registruje dalších 875 žádostí o umístění, 171 lidí splňuje podmínky pro okamžité umístění do Domova pro seniory, volná
místa však v Přerově nejsou.
Potřeby dalších míst pro osamělé seniory, kteří už nezvládají sebeobslužné práce, si je vědomo i vedení města.
„O rozšíření kapacity Domova pro
seniory – o přístavbě dalšího pavilonu
– se uvažuje už dlouho. Nejdříve ale
musíme vyřešit, co bude dál s budovou Strojaře, který bylo město přinuceno koupit, aby z něj nevznikla
ubytovna pro sociálně slabé. Jeho
využití pro sociální služby – pro dříve
narozené – by bylo ideální,“ nastínil náměstek přerovského primátora
Tomáš Navrátil. Vše ale záleží na finančních možnostech města, přístavbu pavilonu nebo přestavbu Strojaře
si v současné situaci město nemůže
dovolit. Kdyby se objevil vhodný
dotační titul, dalšímu rozšíření počtu
seniorských lůžek by nic nebránilo.
„Optimální kapacita pro Přerov je
150 lůžek. Už teď je jasné, že s tím,
jak stárne populace, se bude tato potřeba zvyšovat,“ informovala Jana
Žouželková, ředitelka Sociálních
služeb města Přerova. Navíc, jak
dodává, u dříve narozených přibývá nemocí, které si žádají odbornou
péči, starat se o tyto klienty je také
náročnější. „Někteří z našich seniorů jsou odkázáni na umělou výživu,
což si žádá odbornost a speciální péči
od personálu,“ zmínila Žouželková.
V přerovském Domově pro seniory je
z 82 lůžek 42 se zvláštním režimem,
to znamená, že senioři trpí nějakou
formou demence. Průměrný věk
klienta přitom činí 80 let. Péči o ně
zajišťuje 32 pečovatelů a deset zdravotních sester včetně vrchní a staniční sestry. „V plném pracovním
úvazku máme také dvě fyzioterapeutky, tři pracovnice ergoterapie a dvě
sociální pracovnice,“ upřesnila Jana
Žouželková. Pracovnice ergoterapie
se starají o dopolední pracovní náplň
seniorů, kteří mají chuť a mohou něco
tvořit. „Druhým rokem máme k dis-

V místnosti ergoterapie v Domově pro seniory se dříve narození věnují jednoduchým pracovním činnostem nebo svým koníčkům.

Foto Ingrid Lounová

pozici i keramickou dílnu, kde klienti tvoří výrobky a různé dekorace.
Byli jsme mile překvapeni, že o práci
s hlínou mají zájem také muži,“ zmínila Jana Žouželková. Velmi oblíbené jsou též tréninky paměti a jízda
na motomedu, což je pro starší osoby
bezpečnější forma rotopedu. „Aby
seniorům při šlapání na motomedu
lépe ubíhal čas a zároveň získávali i další vjemy, přibyla v místnosti
velká obrazovka, kde běží smyčka –
procházka Londýnem, Římem, Paříží
nebo Adršpachem,“ popsala sociální
pracovnice Irena Vykoukalová. Další
novinkou je od minulého roku fototerapeutická místnost, což je světelný
pokoj, ve kterém speciální lampy
evokují sluneční svit a působí tak

Inzerce A161000611

Hledám kamarády z vojny – Grygárek Luboš, Povolný Karel
Jiskrova kasárna v Olomouci, VÚ 9995, ročník 1943, juniorští přeborníci ČR v kolové,
zaměstnanci Přerovských strojíren. Jakoukoli informaci sdělte na tel. 602 724 549.

pozitivně na psychiku lidí v zimním
období. „Výborně se nám osvědčila i canisterapie, kdy k nám každé
pondělí odpoledne přichází se svými
vlčáky pan Dušek. Mezi našimi klienty je o canisterapii velký zájem,“
doplnila Žouželková.
Přerovský Domov pro seniory spolupracuje také s třiadvaceti dobrovolníky, kteří bez nároku na finanční odměnu pravidelně docházejí
do domova a dělají společnost dříve narozeným. Jednou z dobrovolnic je i 55letá Eva Kvašňáková.
„Do Domova pro seniory jsem začala docházet asi před čtyřmi lety
a chodím tam velmi ráda. Někdy jde
se mnou i můj syn. Pravidelně navštěvujeme 95letého pana Barboříka,
který je pro nás dědečkem, kterého
my nemáme. Někdy mu čtu, jindy
si vyprávíme. Stále se od něj dozvídám něco nového, návštěvy u něj

i jeho vyprávění mi obohacují život,“ řekla Eva Kvašňáková, která
za svou dobrovolnickou činnost získala v roce 2014 cenu Olomouckého
kraje Křesadlo. Někteří dobrovolníci
chodí s dříve narozenými i na procházky. „Důležité je, aby si dobrovolník s naším klientem osobnostně sedli. Po vzájemné dohodě
mohou dobrovolníci navštěvovat
naše klienty kdykoli,“ dodala ředitelka SSMP.
Jedenkrát za měsíc do domova přichází na mši farář, náboženské setkání navštěvují kromě místních zájemců i lidé z okolí. Senioři, kteří
pronikli do tajů počítačů, mohou
pracovat na dvou PC s dotykovou
obrazovkou. „Někteří naši klienti
počítače ovládají a přes Skype jsou
ve styku se svými vnuky a pravnuky,
kteří žijí v zahraničí,“ dodala Jana
Žouželková. 
(ILO)
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Berte ohledy i na nás – zvířátka
Bylo týden před Vánocemi. Sotva
jsme vyšli z domu, ozvaly se rány
dělbuchů, rachejtlí a soukromého
ohňostroje. Já jsem se tak vyděsil, že
mě dvounožec vzal zase domů.
Takové rány nám pejskům moc vadí,
protože lépe slyšíme než vy dvounožci (12 až 14krát). Některé dny
tito bouchači řádili tak, že jsem se
strašně bál.
Můj páníček slyšel, že například
ve Šternberku je kromě silvestra
a Nového roku použití této pyrotechniky zakázáno. Také bychom my
pejskové uvítali, kdyby ohňostroje
a podobné akce mimo silvestra byly

Ilustrační foto: Ingrid Lounová
Inzerce A161000613

předem ohlášeny, aby nás páníčci
mohli ochránit.
Poznámka: Hlasitá hudba, rány, výstřely, sirény a podobně jsou pro psy
bolestné a sluchové ústrojí mohou
poškodit.
za svého psa dušan hradil
na Petardy a ohňostroje se
zaměří nová vyhláška
Všichni, co jsme někdy měli psy,
máme podobné zkušenosti jako pisatel. Opatření v podobě omezení či
zákazu bych jenom přivítal. Přijde-li
znovu na přetřes „protihluková vyhláška“, tento zákaz navrhnu. Jedna
věc je však zákaz a druhá – přistihnout
někoho při činu. Už vás někdy někdo
zábavní pyrotechnikou takhle vylekal?
Mě několikrát, ale když jsem chtěl
viníka napomenout, nikdy na mne
nepočkal. Záda utíkající postavy však
téměř vždy evidentně patřila dítku
školou povinnému. Takové dítě nemůže dostat pokutu, škola se prohřeškem

mimo její půdu také nemůže zabývat
a rodiče – ti zábavní pyrotechniku
nejspíš dětem nakoupili.
Pavel Juliš, vedoucí Odboru
stavebního úřadu a životního prostředí, MMPr
Petardy, rachejtle a jiná ,,zábavní
pyrotechnika“ netrápí jen pejsky.
Významná část občanů pracuje
v nepřetržitých provozech, a když

jsou v noci v zaměstnání, potřebují
spát ve dne, což ovšem rány petard
znemožňují. Navíc je při této ,,zábavě“ vždy riziko úrazu jak toho, kdo
pyrotechniku používá, tak i náhodných kolemjdoucích. Pravděpodobně
v březnu znovu předložím zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky
o regulaci hlučných činností, do které
budu chtít zapracovat i omezení nebo
zákaz používání pyrotechniky na zastavěném území města.
Pavel Košutek,
náměstek primátora

Přerovské webové stránky se porotě líbily nejvíc

V celorepublikové konkurenci v soutěži Zelená informacím zvítězily webové
stránky města Přerova. Porotě se líbilo, že stránky Přerova kladou důraz na životní prostředí. „Stránky jsou příkladem jednoduchého, přesného a přímočarého
konceptu webových stránek měst,“ zhodnotil Josef Novák z odborné poroty, která
vybírala mezi prezentacemi 271 měst s počtem obyvatel nad 5 tisíc. Za Přerovem
skončilo na druhém místě město Třebíč a na třetím Praha. V soutěži Zelená
informacím získaly stránky už loni stříbro a předloni bronz. „Soutěž postupně
zpřísňuje pravidla, proto je pro nás vyznamenáním stát na první příčce. V případě
Přerova byla pozitivně hodnocena nejen přehlednost, ale i rychlá dostupnost,
kvalita obsahu a především aktualizace. Porotě se líbila i ročenka o životním
prostředí, kterou úředníci pravidelně zpracovávají,“ uvedla zastupitelka Alice
Kutálková (ANO), která ve městě vede komisi životního prostředí.
Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst
a obcí České republiky. 
(RED)
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Nechají si Přerované líbit úplně vše? Proč radní u mládeže podporují zrovna box?
Přerovská komunální politika mě, občana
Přerova, skutečně baví. Nejenže se člověk
s novým vedením města nikdy nenudí,
protože pan primátor vymýšlí pro své
politické protivníky stále nové a nové
urážky (jednou nazval veřejně protivníka „retardovaným“, později ho nazval
„fachidiotem“ atd.), ale opravdu komicky
působí hnutí ANO. Pan Měřínský, náměstek primátora a jednatel Přerovské rozvojové, nám zde klidně přizná, že nevěděl
o tom, že firma pana Prachaře se podílela
na stavbě cyklověže. Pokud neví tak základní věc, kdo se vlastně podílí na stavbě,
kterou on osobně zaštiťuje, pak na svém
postu nemá co dělat! Pan Vrána o firmě
pana Prachaře prý také nic nevěděl. Ale
vždyť pan Vrána přece všechny ty firmy,
které se podílely na stavbě cyklověže, vyjmenoval v přímém přenosu na 11. jednání
Zastupitelstva města Přerova a vyloženě
tu firmu pana Prachaře jmenoval! Záznam

z jednání je veřejně přístupný na internetu! Takže pan Měřínský klidně napíše
do Přerovských listů něco, co lze vyvrátit
pouhým nahlédnutím do oficiálních zápisů! To má všechny čtenáře za hlupáky?
A korunu tomu nasazuje pan Prachař, který ve svém článku v Přerovském deníku
napsal: „Je smutné, že představitelé místní organizace ANO prohlašují veřejně, že
o těchto aktivitách nevědí. Možná nemají
tolik odvahy, aby se postavili před občany
a s plnou zodpovědností vysvětlili pravý
stav…“ Takže mám pocit, že hnutí ANO
by se mělo přejmenovat na hnutí NEVÍM.
Nevědí totiž nic. Jeden neví, že ten druhý
něco dělal. Ten druhý se diví, že ten první
neví. Ten třetí o tom sice mluvil v přímém
přenosu do televizních kamer, ale taky
to vlastně nikdy nevěděl. A vážení, tohle
divadlo ještě nekončí. Tři roky skvělé zábavy máme ještě před sebou!
Dan Vymětalík, student

Krajské volby jsou za dveřmi…
Mám pocit, že politický boj před krajskými volbami začal. O tom svědčí i článek studenta Vymětalíka. Nevím, zda
je členem nebo sympatizantem nějaké
politické strany, ale odhaduji, že ano.
Víte, nevadí mi čelit kritice a obhajovat
ten či onen záměr nebo postoj. Vadí mi
články tohoto typu, kdy se pisatel hned
první otázkou opírá o všechny Přerovany
a snaží se o asociaci, že vlastně hovoří
za všechny občany města. Je pravda, že
většina lidí v hnutí ANO jsou politickými
nováčky a nejsou tak obratní řečníci jako
jejich politikou protřelí kolegové, kteří byli
na politických funkcích celý život existenčně závislí. Nicméně jsem si jistý, že
méně škody a více prospěchu udělá hnutí
NEVÍM než hnutí nebo strana ZLODĚJ.
Budu se snažit odpovědět na snad jediný věcný dotaz studenta Vymětalíka.
Dodavatelem celé investice „Cyklověž“
je společnost Systematica. Aby byla veřejnost maximálně informována, požá-

dal jsem zástupce společnosti o sdělení,
z čeho se cena skládá a jaké jsou subdodávky. Tuto informaci, kterou dodavatel
není povinen zveřejnit, mi oznámili a já
ji následně zveřejnil na zastupitelstvu.
Přečetl jsem i společnost Construction
Consulting. Znovu opakuji, že jsem neměl ponětí o propojení této společnosti
s panem Prachařem. Pokud mi někdo
podsouvá opak, je to lež a manipulace.
Nicméně pokud nějaká společnost vyhraje veřejnou zakázku, není mou ani
ničí povinností prověřovat subdodavatele.
Dokonce nemá město žádný vliv na výběr
subdodavatelů a nemůže nikterak ovlivnit
jejich výběr. Je to právo dodavatele spolupracovat s takovými subjekty, které mu
dopomohou, aby jeho dílo, za které nese
zodpovědnost, bylo bez vad a s minimálním rizikem reklamací.
Petr Vrána,
předseda hnutí ANO, Přerov

Inzerce A151011053

Studijní obory
pro školní rok 2016/2017
Obchodní akademie
• obor OA – Firemní management
• obor OA – Manažer informačních
technologií

let
115
Obchodní akademie
Přerov

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

mukoli, aby se musel v budoucnu konfrontovat v přerovských ulicích s vycvičenými
boxery z řad mládeže ze sociálně vyloučených lokalit. Proč nenabídneme těmto
mladým lidem jiné aktivity pro naplnění
volného času? Cokoli, o co budou mít zájem. Třeba basketbal nebo fotbal, to jsou
kolektivní sporty, které vedou mládež
k soutěživosti a smyslu pro fair play. Ale
ne bojové sporty! A mám vzkaz pro naše
radní: vzpamatujte se! Dětem na školy
v přírodě jste peníze vzali, přerovským
mažoretkám jste odmítli dát příspěvek 10
tisíc korun na účast na mistrovství světa
a podpoříte boxerský klub částkou 100
tisíc korun? To už je vážně vrchol!
Miloslav Skládal,
ČSSD Přerov

Proč se stále překrucuje pravda?
Rád bych uvedl stav věcí na pravou míru.
Oslovili mne pan Balog, vicemistr Evropy
v boxu, a pan Urban, manažer klubu, a požádali mne o pomoc při hledání vhodných prostor ve městě pro Boxing club.
Přerovské děti totiž dojížděly do Lipníku,
kde klub již několik let úspěšně funguje.
A abych upřesnil – Boxing club je pro všechny děti, nejen pro ty ze sociálně vyloučené lokality. Trenéři se zavázali, že budou
děti vést k disciplíně a pořádku, poruší-li
někdo pravidla, bude z klubu vyloučen.
Vybrali jsme objekt bývalé školní jídelny,
který se magistrát dlouhodobě snažil prodat. Do vlastního majetku jsme investovali
částku 120 000 korun, což byla nutná investice s ohledem na nadcházející zimu
a špatný stav topení. Takže nemáte přesné
informace, pane Skládale. A k další Vaší
nepřesnosti, nebo dokonce lži: V roce 2015
byla z rozpočtu města Přerova vynaložena
částka 700 000 Kč na školy v přírodě, tedy
500 Kč na žáka. Lehce si spočítáte, že se

škol v přírodě účastnilo 1400 dětí. V původním návrhu rozpočtu na rok 2015, který
tvořila sociální demokracie, nebyly na školy v přírodě vyčleněny žádné peníze. Pro
školní rok 2015/16 byli ředitelé základních
škol vyzváni, aby se přihlásili do operačního programu životního prostředí. Kromě
jedné základní školy uspěly všechny školy
zřizované městem, a rodiče tak budou mít
daleko nižší náklady na ozdravné pobyty.
Chtěli jsme rodičům dětí ulevit ještě více,
proto jsme se rozhodli, že ze 2/3 ozdravné
pobyty předfinancujeme. Rodiče by totiž
museli zaplatit celkové náklady, což by
jejich rozpočet na začátku školního roku
zatížilo, a až po vyúčtování dotace by dostali peníze zpět. Tak to za ně předfinancovalo město. Tak se totiž chová řádný
hospodář. Přestaňte, pane Skládale, vidět
svět černobíle. Pokud Vám něco není jasné, navštivte mne na magistrátě, rád Vám
věci vysvětlím.
Tomáš Navrátil, ANO

Muzeum Komenského v Přerově se obrací na Přerovany s žádostí o darování
starých vánočních ozdob, které by byly využity pro výstavní účely. Nepotřebné
baňky můžete donést na zámek do pokladny muzea nebo se domluvit na osobním
předání na telefonu 581 250 539 (Šárka Krákorová Pajůrková).
Inzerce A161000236

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Ekonomické lyceum
• obor EL –
Zahraniční
obchod

Když jsem se dozvěděl, že přerovští radní schválili peníze na provozování boxerského klubu pro mládež ze sociálně
vyloučených lokalit, nenechala mě tato
informace na pochybách v tom, že tato
vládnoucí koalice už skutečně ztratila
kontakt s realitou. Vždyť právě Přerov „vyhrál“ v nedávné anketě první místo jako
nejnebezpečnější město, kde nám hrozí
fyzické napadení. Místo toho, aby tomu
radní předcházeli, ještě povedou mládež
ze sociálně vyloučených lokalit k bojovému sportu. Když jsem byl v roce 2007
přepaden v přerovském Tescu pěticí Romů
z Kojetínské ulice, můžu si dnes vlastně
gratulovat, že zmínění útočníci tenkrát
ještě neprošli boxerským tréninkem. A ten
teď podporuje naše radnice. Nepřeji ko-
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Sto parkovacích míst na střeše obchodního centra bude pro zájemce z okolí
Hrubá stavba nového obchodního
centra v Čechově ulici už stojí. Letos
v srpnu by se mělo největší obchodní
centrum v Přerově – Galerie Přerov
otevřít veřejnosti. Na prodejní ploše 13 tisíc metrů čtverečních bude
60 obchodů včetně kavárny a provozoven služeb. Celkové náklady na výstavbu se pohybují okolo 400 milionů korun.
Obchodní centrum vyrostlo na místě
bývalého Prioru a přilehlého parkoviště v Čechově ulici. „Fasáda objektu bude vytvořena šedou stěrkou
a bude připomínat surový beton.
Po obvodu budou prosklené plochy
a svítící panely s reklamami obchodů. Kolem budovy přibude zeleň
a stromy. Zákazníci budou moci
parkovat na střeše objektu, k dispozici tam budou tři stovky parkovacích stání,“ informoval Radovan
Pilich, jednatel společnosti Galerie
Přerov. Třetinu parkovacích míst

Projekty pro
environmentální výchovu
mají šance na dotaci
Máte projekt, který by pomohl ke smysluplnému vzdělávání Přerovanů v oblasti environmentální výchovy a osvěty
a chybějí vám na jeho realizaci peníze?
Pak můžete požádat město Přerov o dotaci. „Pro letošní rok je na podporu
těchto aktivit vyčleněna celková částka
450 tisíc korun. Lidé nám mohou posílat své žádosti do 29. února,“ uvedla
Yvona Machalová z odboru stavebního
úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.
Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a také
formulář k žádosti najdete na webu
města: magistrát-granty a dotace-

budou moci využívat lidé bydlící
v okolí obchodního centra, budou si
ale muset zakoupit parkovací kartu.
Systémem parkování pro rezidenty
se v lednu zabývali přerovští radní, město za sto parkovacích míst
zaplatí společnosti Galerie Přerov
60 tisíc ročně. Zástupci města vybírali z několika možností. Zvažovali,
zda prodávat karty na pevně dané
parkovací místo, nebo zvolit jinou variantu – třeba formu aukce. „Nakonec jsme se rozhodli, že
budeme zájemcům karty prodávat
za 200 korun na rok. Řidiči ale musejí počítat s tím, že i když bude prodáno například 500 karet, pro ně je
vyčleněno jen 100 míst. Zkrátka kdo
dřív přijede, ten zaparkuje. Na aktuální počet volných stání je upozorní světelná tabule,“ upřesnil Petr
Měřínský (ANO), náměstek přerovského primátora. Prodej karet začne
v červnu. 
(ILO)
granty a dotace poskytované městem-dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO. Bližší informace poskytne
Yvona Machalová (yvona.machalova@
prerov.eu).

Město poskytne dotace
na opravy významných
staveb
Stejně jako v předchozích letech i letos
mohou zájemci požádat město o dotaci na obnovu exteriéru památkově
významných staveb na území města Přerova. Termín podání žádostí je
do 29. února. Bližší informace včetně příslušného formuláře naleznete
na webu města www.prerov.eu (magistrát-dotační programy). Stejně jako
v loňském roce je na dotace vyčleněna
částka 150 tisíc korun.

Nové obchodní centrum Galerie Přerov se otevře už v srpnu.  Foto: Ingrid Lounová
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REALITNÍ KANCELÁŘ

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

nabízí pro oblast Přerov a okolí profesionální realitní služby:
- prodej a pronájem nemovitostí
- bezplatné poradenství a konzultace
- právní servis
- vyřešení exekuce a dražeb, oddlužení
- výkupy nemovitostí
- daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
- provize až v případě úspěšného prodeje
- jednání přímo u zákazníka
Reference: www.michalkratochvila.cz

MÁTE-LI ZÁJEM O TYTO SLUŽBY,
DOMLUVTE SI NEZÁVAZNOU SCHŮZKU

Ing. Michal Kratochvila

certifikovaný realitní makléř ISO, majitel realitní kanceláře
M
E

+420 603 177 933
michal.kratochvila@re-max.cz
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Přijedeme, zaměřím
e,
položíme…
•
•
•
•

prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
 oradenský a rozpočtový servis
p
plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
PVC a koberce

NOVÉ VINYLOVÉ PODLAHY
Navštivte naši vzorkovou prodejnu:
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město
Telefon: 774 605 887, více informací na www.podlahybikr.cz

Ing. Stanislav Kratochvila
asistent makléře
M
E

+420 728 419 154
stanislav.kratochvila@re-max.cz

Jan Kratochvila
asistent makléře
M
E

+420 732 663 648
jan.kratochvila@re-max.cz

08 lokalita na marku

Zmizelá místa v Přerově: kino Alfa, později Jas
Velké pozornosti se v poslední době dostává lokalitě Na Marku. Archeologické nálezy před čtyřmi lety ji vynesly do popředí zájmu. My se však zaměříme na novodobější historii přelomu 19. a 20. století. Pamětníci si ještě
vzpomenou na starou sokolovnu, která byla později přestavěna na kino Alfa a později přejmenovaná na Jas, kde
se ještě v 60. a 70. letech promítaly filmy.
Stavba staré sokolovny Na Marku
byla zahájena 19. března 1896. „Práce
podle plánů zednického a tesařského mistra Františka Pivného rychle
pokračovaly a už přes zimu se v ní
prozatímně cvičilo. K slavnostnímu
otevření došlo 8. srpna 1897,“ uvedl
ředitel Státního okresního archivu
v Přerově Jiří Lapáček. V dobových
dokumentech se zachovaly také poznámky, z nichž bylo patrné, že sokolovna vyrostla na pozůstatcích kostelní stavby Na Marku. Po čtyřiceti
letech se v Přerově na pravém břehu
Bečvy postavila nová sokolovna, kterou známe dodnes. „Stará sokolovna
se tak začala adaptovat podle plánů
stavitele Stanislava Andrlíka na kino
Alfa. K slavnostnímu otevření došlo
24. dubna 1937,“ upřesnil historik
Lapáček. Přerovský obzor k této události napsal: „Šest biletářů a uvaděčů
v uniformách vás obslouží, jak se
sluší na representativní bio. Sedadel
je 721, 180 na skvěle vyřešeném bal-

koně s šesti dvoumístnými ložemi pro
milence, dole 457 míst, čtyři šestimístné lože a 28 nouzových sedadel.
Krásná pohodlná křesla jsou všude
stupňovitě umístěna, a to tak, že divák
má průhled mezi hlavami před ním
sedících diváků. Vítanou novinkou
bude také kuřácký salon.“ Dva promítací stroje obsluhovali dva operátoři,
hlavním byl Arnošt Jurák, který byl
také sokolníkem v budově.
Premiérovým filmem, který se
v sobotu 24. dubna 1937 v novém
kině hrál, byl československý film
Velbloud uchem jehly, který režíroval Hugo Haas spolu s Otakarem
Vávrou.
Po dvaceti letech, v roce 1957, byla
v kině provedena přístavba pro promítání širokoúhlých filmů a kino bylo
přejmenováno na Jas. Pro kino tak
nastala téměř dvacetiletá éra, kdy
u pokladen stály fronty. V lednu roku
1976 padlo rozhodnutí o trvalém uzavření kina v souvislosti s dostavbou

moderního kina Hvězda, které zahájilo provoz 21. prosince 1976. Z kina
Jas se na čas stala pobočka České
státní spořitelny v Přerově, prostory zde nalezlo od roku 1979 také
středisko tělovýchovného lékařství.
Od srpna 1985 sloužila budova, ur-

čená k demolici, pro prodejnu obuvi. Odbor výstavby Městského národního výboru v Přerově rozhodl
o odstranění stavby a 5. září 1988
se začalo s její demolicí.
Ingrid Lounová
s přispěním Jiřího Lapáčka

Skrytou historii natrvalo odkryjí stavební dělníci spolu s archeology
V lokalitě Na Marku se už od března stavební firma pustí do výstavby venkovní expozice, která bude
prezentovat myšlenky Jana Amose
Komenského. Místo nebylo vybráno
náhodně – kvůli významným nálezům byla tato lokalita v v loňském
roce vyhlášena za kulturní památku.
Prezentace významných objevů přijde na bezmála milion a půl korun.
V lokalitě Na Marku totiž archeologové před čtyřmi lety odkryli základy
duchovního centra jednoty bratrské,
jehož součástí byl vedle modlitebny a unikátní renesanční cesty také
dům se školou, v níž působil od roku

1614 až 1618 Jan Amos Komenský.
„Na návštěvníky čeká pietní připomínka bratrské modlitebny, pilíř ozna-
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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.

čující místo historické zvonice, součástí expozice budou také herní prvky,
které mají bystřit pozornost, úsudek
a paměť,“ zmínila Lenka Chalupová,
tisková mluvčí radnice. Zajímavostí
se stane i venkovní prezentace nálezů – texty, schémata, ale také kopie
artefaktů, které tu ze země vyzdvihli
archeologové. „Největší zajímavostí se stane historická cesta, z níž byl
přístup do školy a po které prokazatelně kráčeli velikáni naší kulturní
historie. Kromě učitele národů Jana
Amose Komenského to byl také bis-

Výstavba venkovní expozice – duchovního centra jednoty bratrské a školy, kde
působil J. A. Komenský a Jan Blahoslav,
začne na jaře.
Foto: Vizualizace

kup jednoty bratrské Jan Blahoslav,“
doplnila Chalupová. Odkryté stavební
konstrukce byly po dokončení archeologického výzkumu před dvěma lety
překryty vrstvou ochranných fólií
a zasypány a jsou tak v zemi připraveny pro důstojnou prezentaci. Stavba
expozice pod širým nebem bude dokončena do konce června.  (KOM)
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Železné kolotoče a houpačky zmizí ze sídlišť
Kolotoče a houpačky z doby socialistické éry, které si
ze svých dětských let pamatují ještě dnešní padesátníci, zmizí z dětských hřišť a skončí ve sběrném dvoře. Mnohé hrací prvky jsou už totiž zkorodované a jsou
pro děti nebezpečné, navíc nepůsobí zrovna esteticky.
Během zimy je z travnatých ploch odstraní pracovníci
sjednaných firem.
Celkem se jedná o dvanáct hřišť
s dětskými atrakcemi, které ke hrám
a zábavě děti už příliš nelákaly.
„Zrušíme herní prvky před domy
v ulicích Otakara Jaroše 2, Optiky 2,
Želatovská 17 a 7, Kozlovská 7,
Bří Hovůrkových 1, Dvořákova 5,
Purkyňova 1, Bohuslava Němce 1
a 6, Kabelíkova a Trávník 23. Zmizí
i oplocení kolem sportovních hřišť
v ulici Kozlovská 15,“ informovala Michaela Kašíková z odboru
majetku přerovského magistrátu.
Neatraktivní a často zkorodované
kolotoče a houpačky nahradí v ně-

kterých lokalitách nové dřevěné
prvky za půl milionu korun. Ty se
už na jaře objeví v Želatovské ulici 4 a 7, ve Dvořákově a Vodičkově
ulici, ve vnitrobloku Kosmákova
– U Tenisu a v ulici Bohuslava
Němce 1. Na místě zrušených hřišť
stavební dělníci provedou parkové
úpravy s výsadbou dřevin.
Do konce letošního roku zaniknou ještě další místa ke hraní, která
jsou ve špatném technickém stavu.
„Budeme investovat do hřišť, která
zůstanou – ty hodláme zmodernizovat a pro děti zatraktivnit. Plánujeme

přikoupit nové herní prvky za půl
milionu, za dalších téměř čtyři sta
tisíc korun opravíme ty zdevastované,
pořízené v posledních letech. Nové
pískoviště pro nejmenší vybudujeme
v Želatovské ulici 35,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Petr

Měřínský (ANO). Největším lákadlem k dětským hrám se stane sestava
ve tvaru lodi z akátového dřeva, která
se na jaře objeví u Laguny. Nová loď
nahradí tu původní, kterou před lety
zaplavila velká voda a některé její
části se už rozpadly. 
(ILO)

Česká a slovenská nohejbalová elita míří do Přerova
Sportovní hala TJ Spartaku bude opět
po roce hostit vrcholový nohejbal. Už
9. ročník Memoriálu Pavla Holíka,
který byl známou osobností nohejbalu,
začíná v sobotu 6. února ve sportovní
hale TJ Spartaku Přerov. Mezinárodní
nohejbalový turnaj trojic mužů startuje v 9 hodin a kolem 15. hodiny
Inzerce A161000505

je na programu play-off. Fanoušci
nohejbalových klání se mohou těšit
na silně obsazený turnaj, který je zařazený do celorepublikového nohejbalového kalendáře. „Očekáváme účast
českých reprezentantů mistrů Evropy
ve trojicích i dvojicích z listopadu
2015 – Jana Vankeho, Pavla Kopa,

Lukáše Rosenberka, Petra Topinku
a Ondřeje Víta. Ti se utkají s dalšími hráči české nohejbalové extraligy
i s hráči ze Slovenska, což bude určitě
i pro diváky zajímavé porovnání sil
nohejbalových velmocí,“ informoval
Jiří Pavelka, předseda oddílu nohejbalu z pořádající TJ Spartak MSEM

Přerov. Na startovní listině turnaje
jsou také přerovští hráči – například
bratři Miklíkové s Janem Pavelkou
a další, kteří turnajem zahajují „ostrou“ přípravu na nadcházející sezonu.
Silně obsazený turnaj bude zárukou
neopakovatelných sportovních zážitků. 
(ILO)

10 aktuálně z přerova

Premiéra Dostavníku nabídne divákům slzy i smích
Premiérové představení divadla Dostavník se letos odehraje ve výjimečném datu – v pondělí 29. února v 19.30
hodin v Městském domě v Přerově. Divadelní kus Honzo vstávej, z pera Kláry Šimákové a Martiny Vašákové, slibuje silný příběh, kde je místo i na smích a muziku. Mrazivé hudební komedie se ujal Zdeněk Hilbert, který letos
poprvé stojí na opačné straně pódia, nikoli coby herec, ale režisér.
Můžete divákům představit a nastínit děj premiérové hry?
Letos bude premiéra v mnoha ohledech jiná – nová. Předně se Dostavník
divákům představí v pro něj ne zcela typické poloze – nabídne kromě
osvědčené ryze komediální polohy
i jedno závažnější téma k hlubšímu
zamyšlení. Další novinkou je, že
na jevišti bude více mužů než žen,
což si já za dobu působení v souboru
nepamatuji. Navíc snad poprvé v historii Dostavníku nebude hrát jednu
z hlavních rolí domácí herečka, ale
hostující Klára Havránková z DS
Amadis z Brna.
A mimo to všechno vzniká pod
mým režijním vedením. Po odchodu
dlouholeté skvělé režisérky Vlasty
Hartlové mi tak v mé režijní premiéře připadl velice těžký úkol –
Inzerce A151013687

přiblížit se co nejvíce vysoko nasazené laťce, kterou po sobě zanechala. A ke hře samotné? Nerad
bych moc prozrazoval. Je to příběh
rockového muzikanta, který ještě
rok po autonehodě žije v kómatu.
Jak vnímá svět z jiného břehu a jak
svět vnímá jeho, zvláště když jeho
otec schválil zákon o tak zvané pasivní eutanazii.
Kolik herců v představení uvidíme?
Jak dlouho jste se na premiéru připravovali?
V inscenaci se představí celkem deset postav. Známé tváře Dostavníku
letos doplnily i ty nové. Na přípravě
pracujeme zhruba od září. Kromě
nezbytných úprav textu bylo třeba složit a nahrát i hudební složku
inscenace. Tady jsem si odpočinul

Pod premiérové představení Dostavníku se letos režijně podepíše Zdeněk Hilbert.

Foto: Ingrid Lounová

od režie a relaxoval jsem při skládání
mně velice blízkých rockově laděných skladeb. Uslyšíte zpívat zmiňovanou Kláru Havránkovou, Dagi
Hrubou, nováčka souboru Daniela
Vránu, Honzu Raclavského, ten se
představí v hlavní roli, a dokonce
i Boba Šponara, kterého jsem musel
dlouho přemlouvat.
Pracovali jsme taky na tom, aby celá
hra pouze nemoralizovala a nenudila diváka hlubokomyslnými texty.
Snažili jsme se vložit do postav dostatek humoru s trochou nadsázky,
aby se divák bavil jako v předchozích letech.
Kdo vám pomáhá se scénou, jaké
máte kulisy?
Scéna není letos složitá. Většina obrazů se odehrává ve velkém nemocničním pokoji, který se rozprostírá téměř
přes celé jeviště. Jak je u Dostavníku
zvykem, kulisy jsou spíš minimalistické, s ohledem na podstatu hry
i prostředí, ve kterém se odehrává
i s ohledem na fakt, že Dostavník
s inscenacemi cestuje po celé republice.
Pro ty, kteří nestihnou premiéru,
kdy vás mohou vidět znovu?
Já bych chtěl všem doporučit, aby
premiéru stihli. Premiéra Dostavníku
má totiž svoje kouzlo a skvělou at-

mosféru díky našim dlouholetým divákům, kteří ženou svými reakcemi
herce na hranice jejich schopností
a možností. Mluvím z vlastní zkušenosti – pro přerovské publikum se
hraje báječně. Jinak se budeme snažit
propracovat na všechny naše dobré
štace, které jsou ovšem spíše mimo
Přerov. Nicméně už jsme se bavili
se starostou Oseka nad Bečvou, rádi
jezdíme i do Soběchleb.
Už máte plán, kam se vydáte s novou
hrou na přehlídky?
Poslali jsme přihlášku na postupovou přehlídku do Slavičína. Jinak
se těšíme na přehlídky v Sokolově,
Jiříkovicích, Václavově, Napajedlích,
na Sázavě a na další – samozřejmě
za předpokladu, že nás zase po roce
zařadí do programu.
Bude v létě další Dostavníčko mezi
hradbami? Uvidíme vás tam?
Dostavníčko bude. Oficiálně 5. ročník, už se na něm začíná pracovat.
A jestli nás tam uvidíte? To by musela přijít spousta hlasů od diváků
do ankety, kterou zcela jistě vypíšeme. Sledujte stránky Divadla
Dostavník nebo náš Facebook. Bude
ale těžké se prosadit v konkurenci tak skvělých ochotníků, jakými
byly Amadis, DK Kroměříž, Stodola
Jiříkovice a další. 
(ILO)
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Masopustní chasa si převezme vládu nad městem už poosmé

Masopustní chasa si vládu nad městem převezme před radnicí v sobotu 6. února v 10 hodin.

Masopustní veselí propukne v ulicích
v centru Přerova v sobotu 6. února.
Před radnicí se rej maškar zastaví
v 10 hodin, aby si stárek převzal
od vedení města masopustní právo – šavli se sukénkou, které průvod opravňuje se veselit, ale nesmí
činit nepravosti. Poté se veselá chasa
doprovázená Hanáckou mozekou
z Litovle vydá do ulic centra. Projde
Kratochvílovou a Jiráskovou ulicí
a Wilsonovou se vrátí zpět na TGM,
odkud se vydá Mostní ulicí na ná-

SOUTĚŽ

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

Soutěžní otázka zní:

Víte, kde se nachází tato socha a kdo je jejím autorem?

městí Na Marku a odtud k zámku.
Své putování zakončí kolem 14. hodiny před restaurací Katovna.
Medvěd s medvědářem, smrtka, kobyla, koza, slamák, cikánka, nevěsta s ženichem, policajt, baba s nůší
a mnohé další postavy se objeví
v masopustním průvodu, který má
v Česku původ už ve 13. století.
V Přerově se masopustní veselí koná
už poosmé. „Za tu dobu jsme zažili
různé počasí. Někdy mrzlo, až praštělo a muzikanti nemohli hrát ani

Co můžete vyhrát:

Na tři čtenáře, kteří správně
odpovědí,
čeká sérum na
hluboké
vrásky Botoceutical
Platinum.
Biotechnologické
sérum na
hluboké vrásky je určeno pro ženy
a muže. Přípravek je určený proti
vráskám na zralou pleť 45+ let.
Sérum obsahuje šest dokonalých
peptidů, DMAE, kyselinu lipoovou
a kyselinu hyaluronovou. Účinnost
látek přípravku byla prokázána
laboratorními výsledky na dobrovolnících.
Správná odpověď z minulého čísla: Socha
dítěte s rybou se nachází na budově Městské knihovny na Žerotínově náměstí č. 36.
Výherci z minulého čísla jsou: Miroslav
Gallas, Václav Karabina a Renata Zavadilová.

Foto: Ingrid Lounová

na nástroje, jindy nás doprovázel
silný vítr nebo sněžilo či pršelo...
Ale veselo bylo vždycky,“ zmínila
Magda Barboříková z folklorního
souboru Haná, který spolu s občanským sdružením Cukrle masopustní taškařici v Přerově pořádá.
Nejvytíženější postavou je v průvodu medvěd, který musí vytancoInzerce A151012721

vat každou hospodyni, to aby byla
zdravá a dařilo se celému jejímu hospodářství. „Medvěd to má opravdu
náročné. Musí tancovat a v kožichu
je mu pořádně horko, a to i když
je hodně pod nulou. Navíc si musí
připít s každou hospodyní, takže si
musí jen léznout, aby celý den v plné
síle ustál,“ doplnila Barboříková.
Podle tradice musí každá hospodyně s hospodářem, u nichž se masopustní průvod zastaví, pohostit
maškary koblihami, ostatky – což
jsou zabijačkové pochoutky, koláči a nesmí chybět ani štamprlička
kořalky. Poslední muzikou, která
se o masopustu hraje, bývá skladba
Na konopě, kdy muzika zrychluje a všechny postavy podle zvyku
skáčou co nejvýš, to aby bylo obilí
vysoké a úroda bohatá.
„Poté podle křesťanského kalendáře
vždy v úterý utichne basa a Popeleční
středou následuje čtyřicetidenní období půstu – bez muziky a veselení,
a to by mělo trvat až do Velikonoc,“
vysvětlila Marta Miková z folklorního souboru Haná.
(ILO)
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Středomoravská výstava – událost,
kterou Přerované už nikdy nezopakovali
Psal se rok 1936, v létě
od 20. června do 16. srpna se v Přerově uskutečnila Středomoravská
výstava, nejrozsáhlejší akce, která v dějinách
Přerova dosud nebyla
překonána. Nad výstavou převzal záštitu i tehdejší prezident Edvard
Beneš. Po 80 letech se
k této významné události, jež vzbudila pozornost
v celém Československu,
vrací stejnojmenná výstava ve Výstavní síni Pasáž
v Kratochvílově ulici. Ta
byla zahájená vernisáží 24. ledna u příležitosti 760. výročí povýšení
Přerova na město.
O úspěchu Středomoravské výstavy
svědčí desítky fotografií, dobových
dokumentů, originál třicetikilogra
mové návštěvní knihy, vstupenky
na atrakce, ale i dobové filmy, které
se na výstavě promítají a z nichž mo
hou návštěvníci výstavy nasát atmo
sféru doby. Za zmínku stojí i články
Čechokanaďana Jana Karase, který
odešel z Přerova za prací do zámo
ří a v tamních novinách mu vyšly
vzpomínky na tuto událost.
Pamětník vzpomíná
na padákovou věž
I když byla 30. léta minulého století
poznamenaná hospodářskou krizí,
Přerované se pustili do velkolepého
projektu. „Středomoravská výstava
se významně promítla do vzhledu
25tisícového Přerova. Z ulic zmize
ly zchátralé domky, které do té doby
hyzdily tvář Přerova, dokončovala se
stavba nové sokolovny a připravovala
se rozsáhlá slavnostní vlajková i svě
telná výzdoba. Zásadní bylo postave
ní hlavního výstavního areálu podle
návrhu stavitele Pilce na pravém bře
hu řeky Bečvy,“ charakterizoval dobu
před 80 lety historik Petr Sehnálek

Největší atrakcí Středomoravské výstavy v roce 1936 byla padáková věž, která vzdáleně připomíná Petřínskou věž. Odvážlivci
z ní skákali padákem, na kontě má 5283 seskoků.
Foto: Okresní archiv v Přerově

z Muzea Komenského v Přerově.
Nové výstavní pavilony vyrostly
mezi lávkou u loděnice a parkem
Michalov, vystavovali v nich řemesl
níci, živnostníci i podniky. „Součástí
Středomoravské výstavy byl i zábav
ní park plný atrakcí, v jehož středu
stála padáková věž Masarykovy le
tecké ligy, v té době unikátní zaří
zení pro bezpečný seskok padákem
z výšky 35 metrů,“ doplnil Sehnálek.
Na padákovou věž vzpomíná i pamět
ník Květoslav Bartošík z Přerova.
„Bylo mi tehdy 16 let a učil jsem se
u obchodníka Kozánka, který měl
na výstavě také svůj stánek. Já jsem
v něm vyráběl sodovku. Spolu s bra
trem jsme se byli podívat na padá
kové věži, byla to skvělá atrakce.
Dodnes si pamatuji, jak se mi při
pohledu z té výšky zamotala hlava,“
zavzpomínal dnes 95letý Květoslav
Bartošík. „Byla to první padáková
věž v Československu a podle do
bových záznamů za seskok zaplatilo
5283 lidí, jako rozhlednu ji využi
lo téměř 13 tisíc lidí,“ informovala
Marta Jandová, kurátorka výstavy.
Nejrůznější výstavy probíhaly záro
veň i ve školních budovách, na zám
ku a v dalších institucích, kde byly

instalovány expozice státní správy
a obecní samosprávy, dopravy, kul
tury, školství, sportu, peněžnictví
či spolkového života. „Po dobu vý
stavy se v Přerově uskutečnilo také
80 slavnostních sjezdů rozličných
spolků, korporací, institucí či poli
tických stran a rovněž národopisné
slavnosti,“ doplnil Sehnálek.
Přijel se podívat i Petr Bezruč
Jednou z úvodních akcí Středo
moravské výstavy byl příjezd histo
rického vlaku z Břeclavi. „Do našeho
města tehdy dorazila lokomotiva jmé
nem Kladno, vyrobená v roce 1855.
Železničáři ji pro ten slavnostní oka
mžik přejmenovali na Přerov. Dnes
je tato lokomotiva v Národním tech
nickém muzeu v Praze a je jednou
ze tří zachovalých lokomotiv tohoto
typu na světě,“ přiblížila Jandová.
Zorganizovat v roce 1936 tak roz
sáhlou výstavu bylo časově náročné
a také velmi nákladné. Akce se při
pravovala dva roky a zdařila se díky
obrovskému nadšení a obětavosti sto
vek Přerovanů. „Úspěšný výsledek
by nebyl možný bez usilovné prá
ce stovek dobrovolníků sdružených
do téměř tří desítek specializovaných

organizačních odborů a sekcí,“ dodal
historik Sehnálek. Velkou zásluhu
na zdárném průběhu měl i tehdejší
starosta Přerova Richard Kleiber.
„Nesmírnou pracovní vytíženost od
nesl na svém zdraví. Po výstavě one
mocněl a za dva roky poté zemřel,“
zmínila kurátorka výstavy.
Práci pro zdar Středomoravské vý
stavy vykonal snad každý význam
nější občan města.  „Celou výsta
vou prostupovala lidská sounáležitost
a vlastenectví, byla z ní cítit snaha
ukázat úspěchy mladé republiky.
Našim předkům se podařilo něco
mimořádného, co nebylo dosud
v Přerově překonáno,“ zhodnotila
Marta Jandová. Výstava se těšila ob
rovské návštěvnosti a za první měsíc
přišlo 300 000 hostů, z dobového
tisku je známo, že si ji například ne
nechal ujít ani básník Petr Bezruč.
Poslední víkend ji navštívilo téměř
40 tisíc lidí, což městu po hospodář
ské stránce velmi prospělo.
Expozice Středomoravská výstava
v Přerově 1936 s podtitulem Slavné
dny našeho města, jež vznikla ve spo
lupráci s okresním archivem, Muzeem
Komenského a Výstavní síní Pasáž,
je k vidění do 15. dubna. 
(ILO)
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Zuzana Viznarová: Jóga je nádherná cesta na celý život
K józe osmatřicetiletou Zuzanu Viznarovou
z Přerova přivedly zdravotní problémy. Po nějaké době tomuto cvičení
zcela propadla a postupně
se jóga stala jejím životním posláním. Je lektorkou dynamické vinyasajógy a tradiční hathajógy.
Věnuje se také partnerské józe a acrojóze, která umožňuje sdílet cvičení s někým druhým.
Původním povoláním je
Zuzana Viznarová právničkou, obě její profese
spojují především pravidla morálního chování.
Pomocí jógy se také učí
měnit úhel pohledu a získává tak příležitost vidět
život z jiné perspektivy.
Co vás přivedlo k józe?
S jógou jsem začala před osmnácti
lety, když jsem měla obrovské problémy se zády. Jako dítě jsem závodně plavala a od čtrnácti jsem
řešila své problémy se skoliózou
a Scheuermannovou nemocí, rehabilitace mně pomáhaly jen na čas. Ve dvaceti jsem často s akutními bolestmi
skončila u lékaře. Poradili mi, ať zkusím cvičit jógu. Vyzkoušela jsem cvičení u Vojty, který vedl a stále vede
tradiční hathajógu v Přerově, a mně
to neuvěřitelně pomohlo. Zpočátku
jsem cvičila dvakrát týdně po dvou
hodinách, postupně jsem začala cvičit
i sama doma a během pár měsíců mi
bolesti zad ustoupily úplně. Zpočátku
jsem jógou řešila jen bolesti zad, nic
jiného jsem v tom nehledala, ale pocit
ze cvičení byl skvělý. Už tenkrát jsem
však od Vojty dostala jógové základy,
ze kterých čerpám dodnes.
Jak složité je cvičení pro začátečníky?
Jóga je vhodná pro každého. Pokud
má někdo nějaké fyzické omezení,
třeba i váhové, může začít pomalou
tradiční jógou, kde se hodně věnujeme správnému dechu a technice, jak

Józe se Zuzana Viznarová věnuje už osmnáct let, stala se její lektorkou a jóga je i jejím životním posláním.

Foto: Ingrid Lounová

zvládnout jednotlivé pozice. Člověk
by měl stáhnout při cvičení jogy svou
pozornost dovnitř, uvědomit si vlastní
tělo, jak se při provádění jednotlivých
pozic cítí, a tomu cvičení přizpůsobit.
Lektor může dát návod, jak pozici
provést, ale každý je individuální
a měl by poslouchat především své
tělo. Každá pozice – ásana se dá kompenzovat i jednoduššími variantami
nebo kompenzačními pomůckami.
I lidé se zdravotním omezením si
v pomalejších hodinách najdou své.
Pro každého existuje vhodná jógová praxe, která může pomoci řešit
zdravotní problémy. Ani jóga není
všespásná, ale její pomocí člověk
může udělat velký krok ke svému
zdraví fyzickému i duševnímu.  
Je jóga vhodným cvičením i pro lidi,
kteří chtějí zhubnout?
Jóga je jen jedna, ale stylů jógového
cvičení je hodně. Při tradičním jógovém cvičení se v ásanách setrvává
déle a cvičení plyne v pomalém rytmu. Naopak dynamické styly, jako je
powerjóga nebo vinyasajóga, vedou
k prohřátí a detoxikaci organismu
a pak se dá i zhubnout. Ale to není
cílem jógy. Hlavní smysl, proč se lidé
k józe vracejí, je ten, že jim cvičení
pomáhá nejen po fyzické stránce,
ale hlavně jim přináší novou energii
a pomáhá jim oprostit se od starostí,

vyčistit mysl, takže se cítí po lekci
odpočatí.

toho, jak se cítí, i vypadá. I to je důvod, proč se s jógou seznámit.

V jakém věku jsou vaši cvičenci
jógy?
V mých lekcích je věkové rozpětí
od 30 do 60 let. Velmi málo se na lekcích objevují mladí lidé. Je to možná
spojeno s tím, že lidé mají chybný
pohled na jógu. Ta je vnímána jako
pomalé klidové cvičení, které v podstatě aktivního člověka může nudit.
Převahu v lekcích mají ženy. Když
muži přece jen přijdou,  jsou často
překvapeni, jak náročné jógové cvičení může být. Pro každého existuje styl jógy a pro každého existuje
správný lektor. Lidé, kteří nemají rádi
skupinová cvičení, mohou dnes cvičit
i doma, existuje řada on-line kurzů
jógy. Jedna má kamarádka například
vytvořila příjemné on-line cvičení
pro začátečníky – Jóga z obýváku.
Cesta je, člověk musí jen chtít.

Co pro vás znamená jóga?
Pro mě byla jóga v začátcích jen rehabilitací, postupně se stala cestou
k poznání sebe sama. A to je to, co se
snažím lidem předávat. Aby si uvědomili, že nejde jen o to, že je přestanou
bolet záda, budou pohyblivější, ale že
jóga může být i cestou v jejich osobním seberozvoji. Když si uvědomíte,
jak reagujete na jednotlivé situace při
cvičení jógy, zjistíte, jak na podobné
situace reagujete i ve svém životě.
Vyhýbáte se nepříjemným pozicím,
nebo hledáte cestu, jak je zvládnout?
Stejně tak v životě před problémy buď
utíkáte, nebo je naopak překonáváte.
Stačí se pozorovat a poznávat. Proto
jógová praxe nekončí na podložce
a pokračuje ve vašem každodenním
životě. Tak jako tělo hledá v každé
pozici své těžiště, měl by i člověk
hledat střed svého života. Naleznemeli v nějaké pozici svůj střed, pomůže
nám to najít ho i v celém svém životě a ubírat se cestou, která je pro nás
správná. 
(ILO)

Jogíni jsou často lidé mladistvého
vzezření, čím to je?
Díky jógovému cvičení tělo tak rychle nestárne. Lidé, kteří se dlouhodobě
věnují józe, zpravidla vypadají mladistvě. Zdravé a pružné tělo pomáhá
udržet dlouho i zdravou a pružnou
mysl a stav naší mysli se odráží na našem těle. Člověk se může až do vysokého věku cítit svěže a dobře a podle
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14 Servis
Akce:
11. 2. Řím – věčné město, přednáška Kamila Lukeše, Korvínský dům,
od 17 hod.
ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–Pá: 8–16 hod.
Jindy po domluvě
Stálé expozice:
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
4. 2. Grygov–Brodek, 10 km, vlak
9.06 hod., vede Nesvadbová
4. 2. Domašov nad Bečvou–údolím Bečvy–Horní Voda, 14 km, vlak 8.34 hod.,
vede Láhnerová
6. 2. Ostružná–Paprsek–Ostružná,
15 km, vlak 6.34 hod., vede Bernátová
9. 2. Členská schůze, restaurace Bečva,
v 16.00 hod.
11. 2. Horní Lideč–Pulčinské ledopády–Lidečko, 14 km
11. 2. Osek nad Bečvou–kolem Jadranu–Lipník, 10 km, vlak 8.15 hod.,
vede Szabóová
13. 2. Polichno–Velký Ořechov–Luhačovice, 17 km, vlak 7.25 hod., vede
Špinar
18. 2. Otrokovice–Napajedla, 15 km,
vlak 8.11 hod., vede Válková
18. 2. Rokytnice–Žeravice–Kokory,
10 km, vlak 9.04 hod., vede Lančová
(čeká v Rokytnici)
20. 2. Horka na Moravě–Lhota–Červenka, 20 km, vlak 8.04 hod., vede
Šťávová
25. 2. Prosenice–Zamazalka–Přerov,
13 km, vlak 8.17 hod., vede Láhnerová
27. 2. Leskovec–Vartovna–Vsetín, 17 km,
vlak 6.06 hod., vede Sedláková
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
3. 2. Rokytnice–Vrbovec–podél Bečvy–Přerov, 10 km, vlak 9.06 hod., vede
Poláková
6. 2. Chropyně–Záříčí–Lobodice–Tovačov, 13 km, vlak 9 hod., vede Vaculík
10. 2. Osek n. B.–podél Bečvy–Kozlovice–Přerov, 14 km, vlak 8.17 hod.,
vede Punčochářová
13. 2. Napajedla–podél Baťova kanálu–Staré Město, 17 km, vlak 7.44 hod.,
vede Punčochářová
17. 2. Drahotuše–Rybáře–Týn nad Bečvou–Lipník n. B., 13 km, vlak 8.17 hod.,
vede Wnuk
20. 2. Přerov–Horní Moštěnice–Dobrčice–Stará Ves, 12 km, odchod hypermarket Albert 8.30 hod., vede Bartošík

24. 2. Brodek–Citovský mlýn–Věrovany–Tovačov, 12 km, vlak 8.06 hod.,
vede Bartošík.
27. 2. Hranice–Gabrielka–Týn nad Bečvou–Lipník, 16 km, vlak 8.17 hod., vede
Wnuk
Odbor vysokohorské
turistiky KČT
www.vhtprerov.cz
2. 2. Výroční členská schůze, Restaurace Bečva, 17 hod., členské příspěvky
od 16.30 hod., zpráva o činnosti a hospodaření, občerstvení
13.–14. 2. Přejezd Orlických hor, 1. Číhalka–Šerlich–Pěticestí–Hanička–Orlická chata (nocleh), 2. Mladkov–Suchý
vrch–Červenovodské sedlo–Buková hora–Štíty, vede Beránek, bus 5.30 hod.,
restaurace Parník
20. 2. Jesenický skimaraton, Ramzová–Keprník–ČHS–Praděd–ČHS–Kouty n. D., vede Ludvík, vlak 4.11 hod.
20.–21. 2. Miniškola zimního táboření, Hostýnské vrchy–Kelčský Javorník, vede Kožuch, bivak dle podmínek
ve stanu
Muzeum Komenského
Přerovský zámek
Út–Pá: 8–17 hod.
So–Ne: 9–12 a 13–17 hod.
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

Akce:
4. 2. Vernisáž prací výtvarné soutěže
pro děti na téma Rozkvetlá zahrada.
Slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž
prací dětí Přerovska z výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu,
od 9 hod.
18. 2. Až se jaro zeptá... Akce zahrnuje výrobu budek a zábavně naučný
program o tom, co se bude dít v ptačím světě na jaře. Budova ORNIS,
16.30 hod., materiál a nástroje budou
zajištěny, vítány jsou především rodiny s dětmi.
19. 2. Jarní skleněná vitráž – výtvarná
dílna. Technikou cínování si vyrobíme
vitráže s jarními motivy. Budeme řezat sklo a pracovat s cínem a elektrickou pájkou. Vše přizpůsobeno věku
a schopnostem účastníků. Budova
ORNIS, 16–19 hod.

gů, řešená s pověstným francouzským
šarmem, 19.30 hod.
17. 2. La Gioia, popoperní megakoncert
operního slovenského tria Ďurovec, Ševčík, Vaník, host muzikálová zpěvačka
Natália Hatalová, 19.30 hod.
18. 2. Včelí medvídci zpívají, pohádka
pro děti z MŠ a prvních stupňů ZŠ, Divadlo Věž Brno, 8.30 a 10.00 hod.
23. 2. Spirituál kvintet, koncert legendární české folkové kapely, 19.30 hod.
28. 2. Nedělní párty při dechovce, 13.30–17.30 hod., hraje skupina
MINI
29. 2. Honzo vstávej, premiérové představení divadla Dostavník,
v 19.30 hod.
Plesová sezona:
5. 2. DELTA Morava, reprezentační ples
VŠL, o. p. s., ve 20 hod.
6. 2. Gymnázium J. Škody, stužkovací
ples třídy 4.B, v 19 hod.
12. 2. GJB a SPgŠ, stužkovací ples
SPgŠ – tříd 4.AP + 4.C, v 19 hod.
13. 2. Obchodní akademie a Jaz. škola,
stužkovací ples 4.EL, v 19 hod.
19. 2. G. J. Blahoslava a SPgŠ, stužkovací ples GJB, tříd 4.A + 4.B, ve
20 hod.
20. 2. Městský ples města Přerova,
ve 20 hod. Ve velkém sále hraje Re-Vox,
hostem večera Ivan Hlas trio, v malém
sále hraje Karel Caha Band.

Přihlášky: tel. 581 219 910, kl. 12 nebo
na kosturova@prerovmuzeum.cz
Programy pro školy, družiny,
kroužky a jiné zájmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Sovy do škol – o sovách, ukázky živých sov
Kontakt na tel. 581 219 910,
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně
v ORNIS.
Informace o programech najdete
na stránkách www.ornis.cz
Ekoporadna – poskytování informací z oblasti životního prostředí, Po–Pá:
8–16 hod.
HRAD HELFŠTÝN
V měsíci únoru je hrad pro veřejnost
uzavřen.
MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 1
7. 2. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje Záhorská kapela

Výstavy:
do 28. 2. Jiří Hloušek – Přerov na starých pohlednicích, Galerie přerovského zámku
do 28. 2. Nejen přerovský Antonín Kubát, Kaple přerovského zámku

8. 2. Byt na inzerát, francouzská divadelní komedie společnosti HÁTA Praha,
komedie plná vtipných situací a dialo-

26. 2. Gymnázium J. Škody, stužkovací
ples třídy oktáva A, ve 20 hod.
27. 2. Střední průmyslová škola, maturitní ples tříd A4 + S4, v 19 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
2. 2. Lisabon – přednáška z cyklu Kulturní památky evropských měst, přednáší Evžen Jecho, učebna MěK v Přerově,
od 17 hod.
2. a 16. 2. Virtuální Univerzita třetího
věku, videopřednášky na téma Genealogie (jen pro již přihlášené studenty),
učebna MěK v Přerově, 10–12 hod.
a 13–15 hod.
3. 2.–16. 3. Kurz trénování paměti s Naďou Žondrovou, učebna MěK v Přerově,
každou středu 10–12.30 hod., jen pro
přihlášené účastníky
4. 2. Prodej vyřazených knih, suterén
MěK v Přerově, 8–18 hod.
4. 2. Historie Moravské brány, přednáška Milana Tempíra, učebna MěK
v Přerově, 17 hod.
9. 2. Používáme tablet VI., přednáška
Pavla Cimbálníka, učebna MěK v Přerově, 16 hod.
10. 2. Etiopie – cestopisná přednáška
manželů Špillarových, sál Agentury pro
zemědělství a venkov, 17 hod.

Servis 15
23. 2. Nové haptické modely a orientace
nevidomých a slabozrakých v Přerově,
přednáška Petra Bradáče, pobočka MěK
Velká Dlážka, 10 hod.
23. 2. Používáme tablet VII., přednáška
Pavla Cimbálníka, učebna MěK v Přerově, 16 hod.
24. 2. Bitva u Waterloo, beseda s Jaroslavem Jarošem, sál Agentury pro
zemědělství a venkov, 17 hod.
29. 2. Kulturní akademie knihovny
na téma Slavné ženy české historie,
učebna MěK v Přerově, 13 hod.

Internet pro seniory vždy v pondělí, 9–13 hod. Lektor je přítomen
v době 12–13 hod.

Akce pro děti:
2. 2. Tvořivá dílna – valentýnské tvoření, půjčovna pro děti, 14 hod.
3. 2. Tvořivá dílna – sněhuláci z kokosu (akce pro školní družinu), pobočka
MěK Trávník, od 13.30 hod.
4., 11., 18., 25. 2. Xbox (oblíbené pohybové aktivity), půjčovna pro děti,
14 hod.
4., 18. 2. Klub hráčů (stolní a společenské hry, Xbox), půjčovna pro děti,
14 hod.
13. 2. Klub hráčů (stolní a společenské hry), pobočka MěK v Předmostí,
9 hod.

26. 2. velký sál Klubu Teplo na Horním náměstí, ve 20 hod., hraje skupina Mini, vstupenky Palackého 8 –
OV KSČM

Akce v místních částech:
4. 2. Stolní deskové hry – turnaj pro
děti, Kozlovice, 16 hod.
8. 2. Svět okolo nás – beseda pro MŠ,
Lověšice, 10 hod.
11. 2. Tvořivá dílna – vyrob si svého lyžaře (tvoření z papíru), Čekyně, 16 hod.
11. 2. Stolní deskové hry – turnaj pro
děti, Henčlov, 16 hod.
11. 2. Tvořivá dílna – valentýnská přáníčka, Žeravice, 16.30 hod.
13. 2. Tvořivá dílna – valentýnské dárečky, Dluhonice, 17 hod.
15. 2. Tvořivá dílna – květiny z krepového papíru, Lověšice, 16 hod.
18. 2. Tvořivá dílna – náramky z provázků, Kozlovice, 16 hod.
SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
1. 2. Dýcháme správně? – Olga Župková, 10.15 hod.
2. 2. Vycházka s trekingovými holemi: Útulek pro zvířata Dluhonice. Sraz
v centru SONUS v 10.15 hod., předpokládaný návrat ve 12.30 hod.
8. 2. Sicílie I. část – Bedřich Šuba,
10.15 hod.
9. 2. Vycházka s trekingovými holemi:
Po cyklostezce směr Želatovice aneb
Jak spí zimní zahrádky. Sraz u ZŠ Želatovská v 10.45 hod. Předpokládaný
návrat 12.30 hod.
10. 2. Kavárna pro seniory: Antarktida
– Michal Andrle, 16 hod.
24. 2. Plavání. Sraz u bazénu
v 15.20 hod.
15. 2. Historie řeholního života – Emílie
Šmídová, 10.15 hod.
22. 2. Rukodělná činnost: svíčky, 10.15
hod.
29. 2. Sicílie II. část – Bedřich Šuba,
10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v pondělí a čtvrtek, 9–10 hod.

PC kurz pro začátečníky – kurz se
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí
13–14.30 hod. v centru SONUS. Kurz
začíná v pondělí 8. 2. 2016. Cena kurzu
je 450 Kč. Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

ERGOTERAPIE V PŘEROVANCE
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
DUHA KLUB RODINKA

PLES LEVICE

Svč atlas a bios
1. 2. Zahájení druhého kola korespondenční fotosoutěže pro mladé fotografy
do 18 let „Příroda kolem nás“, uzávěrka
2. 5. 2016
3. 2. Pololetní vystoupení oddělení tělovýchovy v Klubu Teplo
19. 2. Vyrábíme z vizovického těsta,
Atlas 15–17 hod., přihlášky předem
Keramické hrátky páteční
15–17 hod., přihlášky předem ATLAS
Keramické hrátky sobotní
8–11 hod., přihlášky předem ATLAS

Pravidelný program
PO – Tvořivý kroužek pro děti od 4
do 10 let, od 16.30 do 18 hod.
ÚT – Cvičení a hraní s nejmenšími
(od 3 měsíců), od 16 do 17.30 hod.
ÚT – Poradna a individuální konzultace, po předchozí domluvě od 15
do 16 hod.
ST – Cvičení a hrátky s batolátky (pro
děti od 9 měsíců), od 9.30 do 11 hod.
ST – Hravá angličtina s hudebními prvky
(od 5 do 8 let), od 16.30 do 18 hod.
ST – Základy taj-či pro dospělé, od 18
do 19 hod.
ČT – Montehrátky s batolátky, od 9.30
do 11 hod.
ČT – Orientální tanec pro malé slečny
(od 5 let), od 16.30 do 17.30 hod.
ČT – Tělocvičení pro rodiče s dětmi
od 2 let, od 17 do 18 hod., tělocvična
ZŠ Želatovská

Duha Klub Dlažka

dětský
bazén
Pondělí
Úterý

zavřeno
15–20

MC SLUNÍČKO
3. 2. Kreativ s Verčou – malování na černý textil, 18 hod.
ÚT – Miniškolka (9–12 měsíců)
ÚT – Keramika, 15.15–18.15 hod.
ST – Cvičení R+D, 10.00–10.45 hod.
PÁ – Cvičení na velkých míčích pro
děti do 1 roku, 10–10.30 hod.
LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOL PŘEROV

4. 2. Výroba keramického vajíčka,
15.30 hod.
11. 2. Výroba velikonočního zajíčka
z keramiky, 15.30 hod.
18. 2. Mýdlové odpoledne, 15.30 hod.
25. 2. Glazování keramických výrobků, 15.30 hod.

PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – Únor 2016

6.15–7.30
13–21
6.15–7.30
9–11
15.30–17
18–21
6.15–7.30
9–16
18–21

18–20

Čtvrtek

12–16
18–20

Pátek

14–20

6.15–7.30
14–21

Sobota

10–12.30
13.30–20

10–12.30
13.30–20

Neděle

10–18

10–18

11–12.30
13.30–20
10–12.30
16.30–19

11–12.30
13.30–20
10–12.30
16.30–19

sobota 27. 2.

Info: www.rodinka.cz

KERAMIKA ÚJEZDEC

50m bazén, pára,
whirlpool
6.15–7.30
9–14

Středa

sobota 13. 2.

Nové kroužky na 2. pololetí
PO – Hravá angličtina s hudebními prvky – nová skupinka (5–8 let), Želatovská 12, 16.30–18 hod.
ÚT – Malý badatel (od zhruba 6 let),
Petřivalského 1, 15.30–17 hod.
ÚT – Kurz základů orientálního tance pro děti (5–8 let), Želatovská 12,
16.15–17 hod.
ČT – Malý pohádkář – kroužek pro rozvoj verbální inteligence (5–8 let), Želatovská 12, 16–17 hod.
PÁ – Sportovní přípravka pro děti
od 5 let, Petřivalského 1, 16–17 hod.

7. 2., 14. 2., 21. 2. Ferda Mravenec
28. 2. Zlatovláska
Začátky vždy ve 14 a 16 hod.

13. 2. Maškarní diskotéka pro děti (tanec, soutěže, hry, výtvarné tvoření), klub
Teplo Přerov, 14–17 hod., masky vstup
zdarma, ostatní dobrovolné
13. 2. Dlažka bál, od 20 hod., Klub Teplo
Přerov, ve všech sálech, vstupné 200 Kč,
hudba cimbálovka Primáš, rockband
Wyjetej Wolej, diskotéka
27. –28. 2. Andělská zimní Rajnoškiáda,
tábor Rajnochovice, věk 3–66, 24 hodin sportů, her, kytar… (cena 300 Kč
= ubytování, strava, program)

www.bazenprerov.cz

Miniškolka pro děti každý den od
6 do 16 hod.

částečný
pronájem
6.15–7.30
11–14
6.15–7.30
14–16
19–20
6.15–7.30
9–11
15.30–17
18–19
6.15–7.30
9–15
18–20
6.15–7.30
14–16
17.30–18.30

ostatní
aktivity
imobilní
11–13

imobilní
14–16

Změny vyhrazeny!
společná sauna
z bazénu
zavřeno
15–21

ženy
14–21

18–21

muži
13–21

18–21

ženy
15–21

15–21

muži
15–21

10–12.30
13.30–20
imobilní 10–12
aquaaerobik 16–16.45
Výjimky (jak se plave v uvedené dny)

sauna
z venku
v párech
15–21

10–18
11–12.30
13.30–20
10–12.30
16.30–19

společná
10–20
společná
10–18
společná
10–20
společná
10–20

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

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

1.–3. 2. v 17.30 Lída Baarová
1.–2. 2. ve 20.00 Padesát odstínů
černé
3. 2. ve 20.00 Sedm statečných
(PROJEKT 100), Klub
4.–5. 2. v 17.00 Star Wars: Síla se
probouzí 3D (český dabing)
4.–5. 2. ve 20.00 Halloween, republiková premiéra
6.–7. 2. v 17.30 Padesátka
6.–7. 2. ve 20.00 Padesátka
8.–9. 2. v 17.30 Creed
8.–9. 2. ve 20.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
10. 2. v 17.00 Alvin a Chipmunkové:
Čiperná jízda
10. 2. ve 20.00 Queen rock montreal 1981
11.–14. 2. v 17.30 Deadpool, republiková premiéra
11.–14. 2. ve 20.00 Decibely lásky,
republiková premiéra
15.–16. 2. v 17.30 Decibely lásky
15.–16. 2. ve 20.00 Deadpool
17. 2. v 17.00 Ledová sezóna
17. 2. ve 20.00 Zkáza krásou, Dámský
večer

Výstava Přerovský sběratel „60“, která vzdává hold
fenoménu sběratelství na Přerovsku, pokračuje až
do konce února. V Galerii města jsou k vidění 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. Doprovodný program zahrnuje DVD projekci dobových pohlednic, komentované prohlídky výstavy, spojené s besedou o historii Přerovského klubu
sběratelů v termínech 11. a 25. února vždy v 16 hodin.

18.–20. 2. v 17.00 Robinson Crusoe:
Na ostrově zvířátek 3D, republiková premiéra
18.–19. 2. ve 20.00 REVENANT:
Zmrtvýchvstání
20.–21. 2. ve 20.00 Osm hrozných
21.–23. 2. v 17.30 Deadpool
22.–23. 2. ve 20.00 Bod zlomu 3D
24. 2. v 17.30 Daleko od hlučícího
davu, BIOsenior
24. 2. ve 20:00 Daleko od hlučícího
davu, BIOsenior
25.–29. 2. v 17.00 Řachanda, republiková premiéra
25.–27. 2. ve 20.00 Bohové Egypta 3D,
český dabing, republiková premiéra
28. 2. ve 20.00 Bohové Egypta 2D,
titulky
29. 2. ve 20.00 Brooklyn
BIJÁSEK
7. 2. v 15.30 Ledová sezóna
14. 2. v 15.30 Alvin a Chipmunkové:
Čiperná jízda
21. 2. v 15.30 Robinson Crusoe:
Na ostrově zvířátek 2D
28. 2. v 15.00 Řachanda
Změna programu vyhrazena!

Soutěžte s námi o knihu o Karlu starším ze Žerotína
Útlá publikace Přerov ve světle korespondence Karla
staršího ze Žerotína byla slavnostně pokřtěna na vernisáži
o Středomoravské výstavě ve Výstavní síni Pasáž. Knihu,
která mapuje život Karla staršího ze Žerotína, jeho plány s Přerovem, osobní i politický život, ukazuje tohoto
panovníka jako člověka, který měl velký zájem o rozvoj
a vzdělanost Přerova. Publikaci vydalo město Přerov
při příležitosti 760. výročí povýšení na město a v rámci
projektu Stopami Žerotínů. Autorsky se na knize podílel
ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček, publikace byla vydána i za podpory Olomouckého kraje. „V knize se čtenáři dozvědí o vztahu Karla
staršího ze Žerotína k Přerovu a jeho obyvatelům v době, kdy město vlastnil a pobýval tu. V Přerově žil s různými přestávkami od roku 1598 až do října 1636, kdy
na přerovském zámku zemřel,“ zmínil Jiří Lapáček. Téměř devadesátistránkovou
publikaci určitě ocení učitelé dějepisu, ale i zájemci o historii města. Ti čtenáři,
kteří budou znát správnou odpověď na naši otázku, mohou knihu získat v soutěži. Soutěžní otázka zní: Víte, kterou osobnost spjatou s Přerovem Karel starší
ze Žerotína podporoval a zároveň ji požádal o sepsání žerotínské genealogie?
Správnou odpověď posílejte na lenka.chalupova@prerov.eu. Jména pěti prvních
soutěžících, kteří správně odpovědí a získají zmíněnou publikaci, zveřejníme
v březnovém čísle Přerovských listů. 
(ILO)
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Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187
Středomoravská výstava 1936 znovu ožije
na stejnojmenné výstavě v Pasáži s podtitulem Slavné dny našeho města. Po osmdesáti
letech si připomeneme významný rok 1936,
kdy v Přerově byla s velkým úspěchem uspořádána výjimečná a slavná Středomoravská
výstava, která svým rozsahem patřila mezi
největší v tehdejší ČSR. V malém sále pokračuje výstava Krajina starých sídel, jež přibližuje krajinářskou grafiku Friedricha
Adolfa Kunikeho, který je svými následovníky považován za otce rakouské litografie. K vidění je kolem padesáti grafických listů zachycujících typickým Kunikeho
stylem krajinu Moravy a Slezska před necelými dvěma sty lety.

Galerie Eso, Kratochvílova 22, TEL. 605 522 271
Olejomalby a akvarely valašské krajiny Štěpána
Krhuta jsou k vidění v galerii Eso. Autor je svou
tvorbou spjat s krajinou, ve které se narodil a v níž
trvale žije. Valašsko totiž dominuje v jeho výtvarné tvorbě. Krhut svými obrazy, které vznikají
často přímo v plenéru v různých ročních obdobích, vytváří jakousi kroniku Valašska, které
v posledních desetiletích prochází nezvratnými proměnami. Od velkých pláten
někdy přechází až k miniaturám, i jejich prostřednictvím dokáže podat překvapivě
širokou výpověď o zaznamenávaném námětu.

TRAFAČKA–KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295
Únorová výstava na Trafačce patří textilním hračkám Dagmar Mráčkové, přerovské výtvarnice,
jejíž tvorba má svůj nezaměnitelný rukopis. Její
veselé hračky – ať už maňásci, panenky, medvídci,
koníci, kočky, myšky nebo sluníčka vynikají svou
barevností a pozitivním laděním, které umocňují
originální malůvky. Její okaté panenky a veselí
kašpárci nebo štístka do kapsy jsou plněna dutým vláknem, některé jsou navíc
voňavé – plněny bylinkami – levandulí nebo mateřídouškou.

Knihkupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEL. 731 116 622
Až do konce února jsou v galerijní části knihkupectví Mezi Světy vystaveny portréty autorky Dagmar
Salamánkové. K vidění budou známé i méně známé
tváře z kulturního, sportovního i občanského života –
například portréty zpěváka Pavla Nováka, textaře i zpěváka Jaroslava Wykrenta a dalších osobností. Výtvarnice
Dagmar Salamánková studovala techniky portrétování
u Jany Laštovičkové Grygarové.

