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Do zastupitelstva
přibyla žena
Novou zastupitelkou města Přerova se
stala Alice Kutálková (ANO). Ve funkci nahradila spolustraníka Romana
Kozáka, který rezignoval na mandát
člena zastupitelstva. Nová zastupitelka
převzala z rukou primátora Vladimíra
Puchalského osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova –
a v pondělí 11. května složila slib.
Osmačtyřicetiletá Alice Kutálková je
soudní znalkyní a vede Komisi životního prostředí, která je poradním orgánem Rady města Přerova.  (RED)
Jednání zastupitelstva

Nablýskané historické vozy, dobové kostýmy a swingová hudba v podání Academic Jazz Bandu vytvořila v centru města v sobotu
9. května téměř prvorepublikovou kulisu. Více než stovku veteránů, v nichž se jejich majitelé vozili ještě před druhou světovou
válkou, si přišly prohlédnout stovky obdivovatelů. Přerov se tak stal jednou ze zastávek 105 kilometrů dlouhého Helfštýnského
okruhu. „Na náměstí dorazilo 124 vozů nejrůznějších značek, jejichž majitelé mají v technickém průkazu rok výroby do roku 1939.
Přijeli z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst Česka, ze Slovenska a Německa. Dorazilo i sedmdesát majitelů starých motocyklů,“
upřesnil Jiří Zemánek z pořádajícího Oldtimer clubu Helfštýn. Cenu primátora za nejhezčí historická vozidla si z Přerova odnesli majitel Fordu Aphaeton z roku 1930 Bivoj Kolář z Mohelnice a Zdeněk Novotný s motocyklem Böhmerland 600 z Velemína.
„S výběrem nejhezčího vozu a motocyklu mi pomohli vnuci, ti měli jasno hned,“ sdělil primátor Vladimír Puchalský. Z Přerova
se spanilá jízda dobových vozidel vydala směrem Kelč,Teplice nad Bečvou až na Helfštýn. Foto: Ingrid Lounová
(ilo)

Výkupy pozemků pro D1 pokračují
Prioritami Přerova je dostavba dálnice
D1 v úseku Říkovice–Přerov i v části
Lipník nad Bečvou–Přerov. Shodli se
na tom svým hlasováním 11. května
přerovští zastupitelé. Zatímco stavba
Říkovice–Přerov bude v ideálním
případě zahájena v roce 2018, stavba z Lipníku do Přerova se rozjede
už letos.
V polovině května byla proto otevřena kancelář pro výkup pozemků pro úsek D1 mezi Říkovicemi
a Přerovem. Kancelář lidé najdou
ve dvorním traktu objektu magistrátu ve Smetanově ulici. Na zhruba desetikilometrovém úseku dálnice mezi
Říkovicemi a Přerovem zbývá vykou-

pit ještě asi padesát procent pozemků
v katastrech obcí Přerov, Dluhonice,
Bochoř a Horní Moštěnice. „Majitelé
pozemků mohou navštívit kancelář buď osobně, nebo si domluvit schůzku; mají možnost volat
na pevnou linku 581 268 776 nebo
na mobil 702 165 222, popřípadě
mají k dispozici e-mailovou adresu
vykup.pozemku@prerov.eu,“ doplnil tajemník přerovského magistrátu
Petr Mlčoch. Vlastníkům pozemků
se nabízí 170 až 225 korun za metr
čtvereční, cena je stanovena na základě znaleckých posudků a vychází
z bonity půdy na jednotlivých katastrech. 
(RED)

Zastupitelé města Přerova se sejdou
v pondělí 8. června v 16 hodin v sále
Městského domu. Zájemci mohou jejich jednání sledovat i na stránkách
města www.prerov.eu, přenos zajišťuje on-line Televize Přerov.

Retrojízda na Den dětí
Cyklistický peloton v dobových kostýmech projede Přerovem v pondělí 1. června. Sraz všech účastníků
v úborech našich babiček a dědů je
na Horním náměstí v 16.15 hodin, samotný start je v 16.30 hodin. (RED)

Do plaveckého areálu
letos s jednou vstupenkou
Dvě novinky pro letošní letní sezonu si od poloviny června připravili
pracovníci přerovského plaveckého
areálu. Oproti minulým létům budou
moci návštěvníci volně procházet mezi
krytým a venkovním bazénem, což dříve nebylo možné. „Využívat mohou
oba vstupy, a to buď z Kopanin, nebo
z Brabanska. V případě, že lidé přijdou
z Kopanin, musí počítat i se stopadesátikorunovou vratnou zálohou na čip,“
uvedla Ivana Zahradníková z přerovského bazénu. Vstupné zůstalo stejné
jako loni. Hodinová taxa pro dospělého

činí 64 korun, děti zaplatí 52 korun,
celodenní vstupné je 86 a 65 korun.
„Pokud si návštěvník koupí hodinové
vstupné a dobu návštěvy přetáhne, doplatí pouze do výše celodenní vstupenky. Tak tomu v minulých letech nebylo,“ informovala Ivana Zahradníková.
Další novinkou, kterou přivítají hlavně
návštěvníci bazénu při celodenní relaxaci, je možnost půjčit si v areálu
knihu či časopisy. „Na klidné a ničím
nerušené koupání bude v celém areá
lu dohlížet bezpečnostní agentura,“
dodala Ivana Zahradníková.  (ILO)
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Parčík v Palackého ulici nebude,
na místo se znovu vrátí dlažba
Těsnou většinou zastupitelé rozhodli, že původně plánovaný parčík před pasáží v Palackého ulici nebude.
Rozhodnutí někteří občané kvitují, jiní si myslí, že parková zóna by místu slušela lépa. Radní se také rozhodli odstoupit od realizace parku před restaurací Haná. Theimerovy sochy – malvici, makovici a bukvici po dohodě s autorem přemístí na zelenou plochu pod hradbami, poblíž Neptuna.
Odstoupit od obou smluv s firmou
Sates Morava se vedení města rozhodlo poté, když stavební firma městu nesdělila subdodavatele, a tím
porušila smlouvu. Práce na parčíku
mezi školami v Palackého ulici navíc
zkomplikovala betonová deska pod
dlažbou, jejíž likvidace by stavbu
citelně prodražila. „Zatím tam nebyly provedeny žádné stavební práce. Není možné, aby prostor zůstal
v tak katastrofálním stavu. Rozhodli
jsme se zrušit obě akce a v případě Palackého ulice chceme prostor
uvést do původního stavu,“ informoval na zastupitelstvu náměstek
primátora Petr Měřínský. Opozičním
zastupitelům se tento postup nelíbil. „Bojovali jsme za to, aby bylo
ve městě více zeleně. Z mého pohledu je to nerozumné. Park i prostor
u Hané potřebuje úpravu, a ne to jen

zakonzervovat,“ zmínil Josef Nekl.
Zastupitel Michal Zácha zase doporučoval vyjádření právního oddělení
magistrátu, aby městu nehrozila případná právní dohra.
Do diskuse se na zastupitelstvu města
zapojili i přítomní občané. „Bydlím
v Palackého ulici a přijde mi ideální,
aby tam byl parčík, vrátit tam parkoviště se mi nelíbí. Centrum města je zahlceno dopravou a parčík se
zelení může být určitou kompenzací,“ zdůvodnil Jan Balek. Další
diskutující měla jiný názor, naopak
by přivítala, kdyby v lokalitě bylo
další parkoviště. „Spolu s dalšími
obchodníky jsme sepsali petici, aby
tam mohlo být vráceno parkoviště.
Aby k nám do provozovny mohli
přijet i mimopřerovští zákazníci, teď
nemají kde zastavit,“ dodala Věra
Pitnerová. 
(ILO)

Nezapomeňte zaplatit poplatky
za odpady, jinak se vám prodraží

Rozestavěná plocha v proluce mezi školami v Palackého ulici se vrátí do původní
podoby. 
Foto: Ingrid Lounová

Na matrice vítají občánky
a pořádají zlaté svatby
Obřady vítání dětí, při kterých jsou
novorozenci přijati mezi občany
města zápisem do pamětní knihy, se
v Přerově konají několikrát do roka.
„Přihlásit se mohou i rodiče, kteří
mají v Přerově trvalé bydliště, ale
jejich dítě se narodilo mimo Přerov,“
vysvětlila Ivana Veselá z přerovského
magistrátu. Rodiče dětí narozených
v Přerově získají dotazník na matrice
při vyřizování rodného listu.

Komise pro občanské záležitosti pořádá také obřady zlatých a diamantových svateb. „Vzhledem k tomu,
že zákon o matrikách neumožňuje
získat údaje o výročích sňatků, žádáme manžele, kteří slaví 50 nebo 60
let společného života a mají o obřad
zájem, aby nás kontaktovali,“ doplnila Veselá. Bližší informace: Ivana
Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@prerov.eu 
(RED)

Platby za komunální odpad si většina Přerovanů nechává na poslední
chvíli. V červnu by už ale lidé neměli otálet a povinné poplatky by
měli co nejdříve uhradit. Pokud tak
neučiní do 30. června, zapomnětlivost se jim prodraží o půlnásobek
povinné sazby.
Poplatky za komunální odpad jsou
pro letošní rok ve stejné výši jako
loni a činí 650 korun na osobu.
Tuto povinnost mají i cizinci, kteří
v našem městě mají trvalý pobyt,
nebo v Přerově pobývají déle než
90 dnů. Za rekreační chaty, nebo
byt či rodinný dům, v němž není
nikdo nahlášený k trvalému pobytu,
se platí 325 korun. „Do konce dubna
za odpady zaplatilo osmadvacet procent poplatníků, do pokladny města
tak přibylo 8 milionů 261 tisíc korun,“ informovala Hana Růžičková
z ekonomického odboru přerovského
magistrátu. Podle zkušeností z po-

sledních let nejvíce lidí chodí k pokladnám na magistrátu v Bratrské ulici nebo na náměstí TGM 16 v květnu
nebo právě v červnu. „Poplatky je
možné uhradit také prostřednictvím
SIPO nebo bezhotovostním převodem na účet statutárního města
Přerova19-1884482379/0800. V případě bezhotovostní platby je vždy
nutné uvést variabilní symbol, což
je číslo, které je každému poplatníkovi přiřazeno z registru poplatníků.
V případě, že platba se provádí pouze jedním příkazem za více osob, je
nutné to oznámit,“ doplnila Milena
Lanžhotská z odboru ekonomiky
přerovského magistrátu. V rozpočtu města je pro letošní rok plánovaný
příjem za zmíněné poplatky ve výši
28 milionů korun, výdaje na komunální odpad včetně separace a provozu sběrných dvorů jsou naplánovány
výši 28 milionů a 277 tisíc korun.

(ILO)
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Přerov očima maminek
Jak se v Přerově daří
mladým rodinám? Mají
se maminky s malými
dětmi kde scházet? A jak
jsou podle jejich mínění
vybavená dětská hřiště?
Mají v Přerově možnost
hlídání dětí profesionální chůvou v případě, že
si potřebují vyřídit třeba formality na úřadě?
A přibývá i mužů, kteří
si se svou ženou vymění
role a nastoupí na rodičovskou dovolenou. Jak je
přijímá jejich okolí?

Kam chodíte v Přerově se svými dětmi za zábavou?
Jana Holá, Přerov
Nejčastěji chodíme
do Michalova, tam
je dostatek atrakcí.
S tříletým synem
chodím cvičit do želatovské školy, někdy, když třeba prší,
zajdeme do centra Jungle. Pro malé
děti je v Přerově dostatek hřišť, horší
je to pro ty starší. Mám i 18letého syna
a ten by přivítal lanové centrum.

Do klidných parků chodí rodiče s malými dětmi nejčastěji. 

Snad žádná procházka s malým dítětem se neobejde bez návštěvy dětského hřiště. Zatímco některá jsou vybavena moderními dřevěnými prvky,
pružinovými houpačkami a lezeckými stěnami, jiné dětské koutky na sídlištích si musejí vystačit s vybavením
ještě ze 70. let. „V ulici Petřivalského
je velký plac po dětském dopravním hřišti. Už před deseti lety nám
úředníci z města říkali, že mají projekt na nové hřiště, ale bohužel stále na něj nejsou peníze. Musíme se
spokojit se starými železnými prolézačkami, které si pamatuji z dětství
ještě já,“ zmínila Lenka Dočkalová,
maminka dvou dětí. Další ženě zase
vadí neoplocená dětská hřiště, kam
chodí venčit své čtyřnohé mazlíčky
někteří pejskaři. „Cedulka s nápisem
‚Sem nesmím‘ často bohužel nestačí. Chtělo by to pískoviště alespoň
oplotit. Bydlím v Palackého ulici
a na pískovišti bývají pohozené střepy a nedopalky. Přes den tam totiž
posedávají studenti ze živnostenské
školy, kteří tam kouří, a večer je zase
vystřídá místní mládež,“ posteskla si
Dana Görlichová.
Nejoblíbenějším místem procházek
pro rodiče s malými dětmi je park
Michalov. K vycházkám ho předurčuje hned několik faktorů – pěkná
příroda, tři dětská hřiště s atrakcemi a možnost občerstvení. Na procházky tam se synem Filipem chodil i Lukáš Vrtěl z Přerova, který
strávil rok na rodičovské dovolené.

ANKETA

„Asi nejčastěji jsme mířili právě
do Michalova a rádi jsme chodili
plavat do Chobotničky. Byly tam
sice jen samé maminky s dětmi a já
jsem tam byl jediný otec, ale chodili
jsme tam rádi. Ten rok, kdy jsem byl
na rodičovské dovolené, byl dobrým rokem. Povinně bych to zavedl
v každé rodině, alespoň takovou tříměsíční lekci pro muže,“ povyprávěl
Lukáš Vrtěl z Přerova. Manželovu
péči o syna a domácnost si pochvalovala i jeho žena. „Manžel vařil,
pral, chodil s Filipem k doktorovi
a hlavně měl nad vším nadhled, zvládal to skvěle,“ dodala Jitka Vrtělová.
Dva roky na rodičovské dovolené
byl se svým synem Danem i Martin
Švadlenka z Přerova. „Určitě to nebyla dovolená, ale byly to dva nejkrásnější roky mého života. Když jsem
přišel se synem někam na hřiště, tak
se ostatní maminky domnívaly, že
jen zaskakuji za svou ženu. Kolem
syna jsem vše zvládal, jen ty domácí práce zbyly spíš na ženu,“ doplnil Martin Švadlenka, který by tuto
zkušenost doporučil každému otci
dítěte. Mužský element mezi samými
ženami se občas objeví i v přerovském mateřském a rodinném centru
Rodinka. „Jeden rok k nám docházel
tatínek s malým synem. Jmenoval se
Luděk, a zatímco jeho žena pracovala na manažerské pozici, on byl
na rodičovské dovolené. Absolvoval
vždy celý program a maminky ho
mezi sebe skvěle přijaly. Jen když

Foto: Ingrid Lounová

byla chvilka na kojení, Luděk se decentně vzdálil. Se svým synem měl
úžasný vztah a pro ostatní maminky
tady byl zpestřením,“ popsala Ivana
Čagánková z centra Rodinka. Právě
do tohoto centra v Želatovské ulici míří batolata spolu s maminkami
za prvním předškolním vzděláváním a zábavou. „Program začínáme
Montessori hrátkami, kdy každé dítě
má svou hračku a svůj kobereček
coby domeček; děti se tak učí respektu. Poté máme cvičení s písničkami
a říkankami, hygienickou chvilku,
kdy se děti učí na nočník, a pak společně stolujeme a děti se učí samy
jíst,“ popisuje program Čagánková.
V zařízení mají také miniškolku, která má provoz od 6 do 16 hodin. Jeden
den přijde rodiče na 210 korun včetně
celodenní stravy. „Zajišťujeme také
hlídání dětí, a to buď u nás v zařízení,
nebo v domácím prostředí. Chůvami
jsou buď studentky, nebo zkušené
pedagožky, které jsou už v důchodu,“ doplňuje Čagánková. Za hodinu
hlídání rodiče zaplatí asi 80 korun.
V dětských centrech si maminky také
vzájemně předávají zkušenosti, vyměňují oblečení po dětech nebo prodávají vlastní výrobky. Kromě těchto
spontánních akcí se v centrech konají
také odborné přednášky na nejrůznější témata. „Vzájemně si radí samy
maminky. Měli jsme tu i případy, kdy
jsme urovnávali konfliktní vztahy
mezi rodiči,“ doplnila Čagánková.

(ILO)

Martina Nucová,
Přerov
Dcera chodí denně
na hřiště v Jasínkově ulici, to je velmi
pěkný areál. Společně chodíme na procházky k Laguně, oblíbily jsme si akci pro děti
Pohádkový les ORIZARO. Pravidelně
se účastníme i vánočního programu
na náměstí.
Veronika Pleska,
Horní Moštěnice
Půl roku s mou
14měsíční dcerou
Marií navštěvujeme
centrum Rodinka.
Jsme tam obě moc spokojené. Žila
jsem 12 let v Řecku a tam taková
podobná zařízení nejsou.
Jitka Vrtělová,
Přerov
Dětských hřišť je
v Přerově hodně,
za poslední léta se
to tu určitě zlepšilo.
Rodiče s malými dětmi mají hodně
možností, kam mohou zajít. Naše
babička navštěvuje se synem Filipem
centrum Sluníčko, kde bývá spousta
akcí. My někdy chodíme na přerovský
bazén.
Michaela Jakubíková, Přerov
Některá dětská hřiště by potřebovala
opravit, to v Jasínkově ulici je ale úžasné, tam chodíme s 15měsíční dcerou
rády. Stejně spokojené jsme i na přerovském bazéně a v centru Rodinka.
Dcera tam dělá velké pokroky.
Text a foto: Ingrid Lounová
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Pokud vše půjde hladce, v září se projdeme po nové lávce
Na nejsledovanější stavbě v Přerově –
lávce U Tenisu – jsou práce v plném
proudu. Každou změnu, která dává
lávce konkrétnější podobu, bedlivě
sledují kolemjdoucí a hlavně lidé,
kteří mají na pravém břehu řeky své
zahrádky a musejí na ně z lokality
U Tenisu docházet velkou oklikou
přes lávku U Loděnice. Výstavba
nového mostu už probíhá devět měsíců. Od května břehy Bečvy spojila
klenutá mostovka. Lávka za 25 milionů korun tak dostává zřetelnější
podobu.
„Stavební firma nás požádala o prodloužení termínu dokončení o dva
měsíce údajně kvůli špatným klimatickým podmínkám v zimním
období. Jejich žádosti jsme nevyhověli. Lávku musí dokončit podle
smlouvy do konce srpna,“ informoval
náměstek primátora Pavel Košutek.
V polovině května stavební dělníci
prováděli na lávce železářské práce,
které předcházejí samotné betonáži.
„Z technologického hlediska se nic
nesmí uspěchat. Betonáž mostovky
je naplánovaná v červnu a zrání be-

tonu potřebuje svých 22 dnů. Poté
budou následovat práce při výstavbě přístupové a opěrné rampy z ulice U Tenisu,“ popsal postup prací
Zdeněk Dostál z přerovského magis-

trátu. Kvůli stavebním pracím platí
poblíž stavby uzavírka pro pěší i cyklisty, ta potrvá patrně až do srpna.
„Rozhodující časově náročné práce
nastanou až po odstranění podpor,

které jsou na břehu a v korytě řeky.
Poté se osadí dva pylony, na nichž
bude viset lávka, kterou budou podepírat další dva pilíře,“ upřesnil
Zdeněk Dostál. 
(ILO)

Přerovští rádci: Vyžeňte z barů poživače dávek
Projekt Přerovský rádce, do kterého se zapojila stovka dobrovolníků převážně z Přerova, má za sebou první
výsledky. Lidé, kteří se rozhodli radit zástupcům města, se mohli v první baterii dotazníkového šetření vyjádřit
ke kriminalitě ve městě.
„Rádce ve městě nejvíce tíží vandalismus, hned poté následovalo opilství,
výtržnictví, násilí a krádeže v obchodech. Z průzkumu vyplynulo, že více
dotazovaným vadí problematika toxiInzerce A151006313

Hledáte cestu
z dluhů?
Občanská poradna a poradna pro
dlužníky Vám pomůže najít řešení
Vaší tíživé situace. Poskytujeme
dluhové poradenství včetně
zpracování návrhu na oddlužení.
Naše služby jsou bezplatné.

tel. 581 209 298
e-mail: poradna@prerov.charita.cz
www.prerov.charita.cz

komanie než například gamblerství,
alkoholismus mládeže nebo kapsářství,“ uvedl radní Jiří Kohout, který
je zároveň manažerem prevence kriminality. Právě pod jeho dohledem
vznikl v Přerově projekt, v rámci něhož začali od začátku května asistenti
prevence kriminality chodit do vyloučených lokalit, kde žijí převážně
sociálně slabí a nepřizpůsobiví lidé.  
„Přibližně čtvrtina rádců navrhuje, aby
problémoví lidé byli při opakovaných
excesech vykázáni z Přerova,“ uvedla Lenka Tomečková, která výsledky
ankety zpracovávala.
V odpovědích se rádcové také shodli, že by do sociálně vyloučených
lokalit měli častěji chodit policisté či asistenti prevence kriminality.
„Respondenti doporučují, aby se asistenti zaměřili na pochůzky v přednádražní čtvrti. Zdá se, že mnohem
víc než řešení záškoláctví dětí je trápí
zneužívání sociálních dávek v barech
a hernách. Doporučují nám proto, aby

tam asistenti docházeli a kontrolovali
hráče,“ doplnil Jiří Kohout.
Z dotazníkového šetření také vyplynulo, aby pro dlouhodobě nezaměstnané radní vyjednali práci třeba
v technických službách. „Už na tom
pracujeme, chceme jim u této společnosti najít uplatnění a naučit je
pracovním návykům,“ nastínil radní Kohout.
Respondenti se vyjadřovali také
k problematice bezdomovectví.  
Téměř 87 procent rádců by souhlasilo s vytvořením městského chudobince, kde by bylo možno kontrolovaně ubytovávat lidi z ulice.
Poměrně jednoznačně se rádcové
vyjádřili k ubytovnám v rukou soukromníků. Pětasedmdesát procent
rádců si myslí, že jich je v Přerově
hodně a že jsou jen prostředkem k výdělku vypočítavých lidí. Většina má
za to, že se o lidi bez domova má
postarat město či obec, kde mají trvalé bydliště. „Rada města se bude

zabývat i tím, komu z občanů vydá
souhlas s ubytováním na ubytovně.
Člověk, který nepracuje, dluží městu nebo byl řešen za přestupky, naše
povolení nezíská,“ zmínil náměstek
primátora Tomáš Navrátil.
Zajímavé bylo i vyjádření Přerovských
rádců, kteří měli definovat pojem „sociálně nepřizpůsobiví lidé“ – jednašedesát procent z nich uvedlo, že je
to pro ně synonymum pro občana
romské národnosti, zatímco dvaatřicet procent spatřuje v této definici bezdomovce. V dotazníku byla
i otázka, zda rádcové vnímají Přerov
jako město, kde žije hodně Romů.
Devadesát čtyři procent rádců odpovědělo souhlasně a jen deset procent
se domnívá, že jsou Romové diskriminováni. Podrobné výsledky ankety jsou k nahlédnutí na webových
stránkách města. Zájemci, kteří by se
chtěli přiřadit do týmu Přerovských
rádců, se mohou stále hlásit na adrese
prerovsky.radce@prerov.eu  (RED)
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Jak dále s odpady? Hlavně odpovědně třídit bioodpad
Začátkem března začaly technické
služby se svozem bioodpadu z 240l
nádob, které obdrželi obyvatelé místních částí a vybraných částí Přerova
v rámci nového systému svozu tříděných odpadů. Počátkem dubna se k tomuto systému přidal svoz bioodpadu
ve velkoobjemových kontejnerech.
A právě svoz v těchto kontejnerech se
ukázal jako nejproblematičtější. I přes
informační kampaň a vysvětlování,
co vše patří do bioodpadu, existuje
v Přerově určitá část občanů, kterým
je zcela jedno, že do těchto kontejne-

rů dávají plasty, stavební suť a další
nevhodné materiály a tím bioodpad
znehodnocují pro použitelnost v kompostárně. Znevažují i snahu většiny
občanů třídit a ukládat rostlinné zbytky a přispívat tím ke snížení množství
odpadu na skládce. Koncem května
bude zasedat Komise pro odpady a posoudí, zda systém svozu bioodpadu
ve velkoobjemových kontejnerech
bude na podzim pokračovat stejným
způsobem.
Dalším problémem našeho města
je velké množství malých černých

skládek, které vznikají v okrajových
částech města a na jejichž likvidaci město Přerov vynakládá nemalé
finanční prostředky. I když občané
města mají možnost zdarma odevzdat
velké množství odpadu ve dvou sběrných dvorech na území města a velké
objemy bioodpadu mohou zdarma
uložit na skládce v Žeravicích, někteří si s tím nedělají starosti a odloží
svůj odpad, kde se jim zlíbí, a znečišťují tak své okolí. Však on to někdo
následně uklidí a je to nebude stát
nic. Bohužel úklid těchto černých

skládek zatěžuje městskou pokladnu
a tyto prostředky navíc by mohly být
použity k lepším účelům.
Město Přerov nevyužívá možnosti
účtovat v maximální míře výši poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Pokud
se ale ukáže, že bude i z výše uvedených důvodů nutno zvýšit poplatek
za odpad, budou tito občané první,
kteří se ozvou s nejhlasitější kritikou
města a Technických služeb.
Bohumír Střelec,
jednatel Technických
služeb města Přerova

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

Inzerce A151001706

Újezdec Větrná u úř.

12. 6.

Vinary Skalka

9. 6.

Újezdec Větrná v zat.

12. 6.

Henčlov Sokolů

3. 6.

Újezdec malé hřiště

12. 6.

Henčlov křiž. Hliník, Nová

3. 6.

Újezdec Pod dubíčky

12. 6.

3. 6.

Újezdec Nová čtvrť

12. 6.

Henčlov Zakladatelů
(u býv. školy)

Újezdec začátek

12. 6.

Újezdec Široká

12. 6.

Výmyslov

3. 6.

Žeravice Pod lesem

16. a 19. 6.

Žeravice Lapač

16. a 19. 6.

Újezdec U Studýnky

12.6.

Újezdec Hlavní – Spojovací

12. 6.

Žeravice Suchý potok

Vinary u garáží

9. 6.

Žeravice Pod Lapačem

Žeravice Na návsi

16. 6.
19. 6.
16. a 19. 6.
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V červnu projektanti představí návrh
první etapy regenerace Trávníku
Bezbariérovost lokality, zlepšit stav zpevněných ploch, vytvořit propojení cyklostezek a pamatovat i na majitele
psů – to vše jsou požadavky, které zazněly 7. května na dalším veřejném slyšení, které se uskutečnilo poblíž obchodního centra Trumf v ulici Budovatelů. Pod širým nebem se diskuse zúčastnily asi tři desítky občanů, včetně
zástupců města, magistrátu i ostravské architektonické kanceláře.
„Naším záměrem bude, aby byla celá
lokalita bezbariérová, budeme se snažit o sjednocení mobiliáře v celém
okolí. Napočítal jsem tu asi šest typů
lamp, stejné budou i lavičky,“ zmínil hned v úvodu architekt Ondřej
Klimek. Lavičky v této lokalitě podle
místních zcela scházejí. „Posezení
tu napočítáte na prstech jedné ruky.
V našem panelovém domě bydlí většinou starší lidé a před domem máme
jedinou lavičku. Kdyby jich bylo víc,
mohli by si lidé aspoň posedět a povykládat,“ uvedla jedna z účastnic
diskuse Eva Hrubá. Na přetřes přišlo
i téma pejskaři. Ti by zase přivítali plochy pro venčení, padl i návrh
na pítko pro psy. Své k problematice

řekli také zástupci za cyklistickou veřejnost. „Přimluvil bych se za cyklistické propojení, sídliště je uzavřené
a s ohledem na šířku chodníků bych
tu po odstranění bariér rád viděl smíšený integrovaný režim pro chodce
a cyklisty. Zkušenosti v Přerově už
máme z pěší zóny, kde jsme ji nedávno otevřeli i cyklistům. Lidé se
umějí vyhnout,“ zmínil na setkání
zastupitel Tomáš Tužín. Místní si zase
stěžovali na hustý provoz automobilové dopravy v lokalitě Budovatelů.
„Bydlím v ulici Budovatelů 3 a ráno
přejít silnici směrem k obchodům je
zázrak,“ zmínila další obyvatelka.
Regenerace panelového sídliště Trávník, jak zní pracovní název

projektu, který by trval 10 let, by
mohla začít už příští rok. První etapa by se týkala domů 2 a 4 v ulici
Budovatelů a teras před obchodním
centrem Trumf. Přišla by na 10 milionů korun a dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj by mohla činit až čtyři
miliony. „Sbíráme podněty od občanů a poznamenal jsem si i vlastní impulzy po prohlédnutí lokality.
Vše jsem si poznačil a budeme to

reflektovat v našem návrhu. Budeme
se snažit o co možná nejlepší řešení pro co největší množství obyvatel v této oblasti,“ zmínil architekt
Ondřej Klimek z ostravské projekční
kanceláře. V úterý 9. června v 17 hodin ve školní jídelně Základní školy
Trávník se budou moci lidé seznámit už s grafickým návrhem možné
proměny i s promítanou vizualizací.

(ILO)
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Další veřejné slyšení k regeneraci panelového sídliště Trávník bude 9. června.

Veřejné projednávání regenerace
Trávník z 20. dubna
Na jednání Zastupitelstva města Přerova
byl schválen záměr regenerace sídliště
Trávník. Schválený záměr však otevřel
stavidlo otázek a dal málo odpovědí.
Pokračováním bylo veřejné projednávání, které však přidalo jen další otázky
a ne odpovědi. Asi třicet občanů z ulic
Trávník a 17. listopadu se při prezentaci dovědělo, že záměr se teprve tvoří
a projektant první etapy není přítomen.
Tak se občan dověděl, že se nic „nedoví“. Proč jsou občané nejen v ulici
17. listopadu zděšeni a proč nemohou
souhlasit s tímto záměrem:
• V prostředním pruhu parkujících aut
v ulici 17. listopadu budou vystupovat
občané z obou stran automobilů přímo pod kola projíždějících aut.
• Pro auta zaparkovaná na jedné straně 17. listopadu si budou docházet
řidiči a osádka vozidla přes frekventovanou ulici.
• Zhorší se dopravní průjezdnost ulice
17. listopadu, a tím se zvýší riziko vzniku vážných dopravních situací.
• Jedna z dopravně rizikovějších situací
je vyjíždět z vedlejší ulice na hlavní ulici.

• P
 ři navrhovaném kolmém stání budou
vyjíždět auta do nepřehledné uličky
projíždějících a najíždějících aut.
• Předpokládaný přechod chodců v ulici 17. listopadu opět zbrzdí průjezdnost aut Přerovem.
• N ově navrhované parkoviště
za Chemoprojektem jen natáhne
další auta do centra města.
• Ulice 17. listopadu je hlavní dopravní
tepnou pro RZS a hasičské sbory.
• Chybí zpracování modelu dopravní
průjezdnosti Přerovem v ulici 17. listopadu.
• Ulice 17. listopadu není v majetku
města a navrhované změny zasahují
do jiného vlastnictví.
• Likvidace travního porostu v rozsahu
2000 m² a příchod řidičů k parkovišti
povede k další devastaci prostředí.
• Záměr o regeneraci sídliště Trávník
zhorší životní prostředí a bezpečnost dopravy v Přerově v ulici 17. listopadu.
Břetislav Passinger,
zastupitel
Reakce na tento dopis je na straně 7.
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Úpravy sídliště Trávník? Společně s občany
Program regenerace panelového sídliště Trávník je v principu obdobný regeneraci sídliště Předmostí. Pro veřejná
projednávání jednotlivých etap jsme
ale zvolili koncept, který není zatím
v Přerově příliš obvyklý: nejprve se město občanů zeptá, co by si přáli, a teprve
následně je zpracováván konkrétní návrh. Chápeme, že ne každý může přijít
v určený den a čas a sdělit své podněty, a proto bude vždy mezi obyvateli
domů té které etapy prováděna anketa

formou anketního lístku do schránky.
Dále bude na každém úvodním jednání
již přítomen projektant – to se bohužel
kvůli formálním chybám soutěžících
projektantů na jednání 20. dubna nezdařilo, a tak jsme projednávání zopakovali 7. května. Po rozpracování první
etapy (i na základě občanských vstupů)
bude návrh předložen k dalšímu veřejnému projednání. Necítíte poněkud
rozdíl od dřívější formy představování
projektů? Před zahájením projektování

Strojař: Mission impossible?

Přerovská mise na Ministerstvu obrany, kde mělo být vyjednáno bezúplatné
převedení hotelu Strojař do majetku
města, byla neúspěšná. Vedení města nedokázalo vyjednat to, co jsme
tak moc potřebovali. Měli předložit
návrhy na využití budovy a připravili tři varianty – zbourání anebo přebudování na sociální bydlení anebo
na magistrát. Pokud radní a primátor se svými náměstky neustále dokola opakují, že město nemá peníze,
pak opravdu není důvěryhodné, když
chtějí přestavbu tak ohromné budovy
na cokoli. Rekonstrukce hotelu Strojař
na moderní zateplenou budovu, včetně
rekonstrukce interiérů, výtahů a zázemí
by stála odhadem zhruba 100 milionů
korun. Copak můžou do médií neustále opakovat, jak moc je na tom město
špatně a poté prezentovat takové velkolepé plány za stamiliony korun? Mají se
stavět železniční zastávky v Předmostí
– cenu odhaduji také na 100 milionů
korun. Cyklodům pro kola u nádraží
Inzerce A141015549

za 10 milionů. Nějak tomu všemu nerozumím právě v souvislosti s tím, že
si navíc dali za cíl snížení zadlužení
města. A není ani divu, že tomu neporozuměli ani na Ministerstvu obrany.
Vedení města, které jednou říká něco
a ihned poté tvrdí pravý opak, zkrátka
nepůsobí jako důvěryhodný partner.
Když náměstek primátora Měřínský
prezentoval na jednání zastupitelstva
výroční zprávu o finančním hospodaření za rok 2014, řekl zcela jasně, že město
je v dobré finanční kondici a zadlužení
není nijak kritické. Dříve tvrdil pravý
opak. Pánové na radnici by si tedy měli
ujasnit, co vlastně chtějí říkat. A že nevhodnými výroky můžou velmi poškodit
Přerov, respektive pověst Přerova jako
důvěryhodného partnera pro vyjednávání. Ministerstvo obrany se vyjádřilo,
že vedení města nemělo dobré reference. S tím nelze než souhlasit.
Marek Dostál,
zastupitel
Reakce následuje

etapy na 17. listopadu bude také provedeno dotazníkové šetření, zpracovány
variantní návrhy a tyto diskutovány –
a upravovány. Jednotlivé domněnky
pana Passingera mohou v této diskusi
jistě také zaznít.
Byl bych ale velmi nerad, aby se diskuse
točila jen a pouze kolem automobilové
dopravy: projekt se týká veřejných prostorů jako celku, života mezi budovami.
Věřím, že zájmem všech je zlepšení kvality života nejen na tomto sídlišti. Pod
tímto pojmem si však může každý představit něco jiného. Je jisté, že bude třeba

vyvažovat protichůdné zájmy, například
zájem rychle projet městem a současně mít možnost bezpečně přejít silnici.
Nebo zájem o dostatek parkovacích míst
blízko bydliště a zároveň požadavek
na zelené plochy kolem domu, na stromy
či dětská hřiště. Hledání řešení je úkolem
projektanta, občanské poradní komise
i občanů samotných. Věřím, že se podaří
najít zlatou střední cestu.
Jan Horký, radní
předseda Občanské
poradní komise pro
regeneraci sídliště Trávník

Priorita se nemění, ubytovně je třeba dát stopku
Již předchozí zastupitelstvo přijalo
usnesení, aby se město Přerov snažilo
koupit Hotel Strojař za cenu do 40 milionů korun. Proč? Aby bylo eliminováno nebezpečí vzniku ubytovny, protože
by mohlo přibýt v centru města až 369
sociálně slabých a nepřizpůsobivých
občanů. V tom jsme určitě ve shodě
jak s bývalým vedením města, tak
s bývalým zastupitelstvem.
Po změně politické reprezentace města, vlastně ještě před ní, jsme se snažili přes ministry hnutí ANO vyjednat
bezúplatný převod předmětné nemovitosti. Jednoduše jsme chtěli ušetřit
městu nemalé peníze. Signály, které
jsme dostávali z Ministerstva obrany,
byly pozitivní. Pokud bychom předložili smysluplný záměr a nemovitost
nebyla komerčně využívána, tak by
s bezúplatným převodem souhlasili.
Jenže nás na posledním jednání
na Ministerstvu financí čekalo nemilé překvapení. Ani jeden ze záměrů,
na kterých se usneslo zastupitelstvo
města, nebyl přijat. A dovolte mi rovněž vysvětlit proč. Demolici nepovažují zástupci ministerstva za využití

ve veřejném zájmu. Další dva záměry, a to využití pro sociální bydlení
nebo sídlo magistrátu, byly zamítnuty
rovněž. Ten důvod byl velmi jednoduchý a bohužel i logický. Zástupci
ministerstva obrany a financí vědí,
jak na tom Přerov je po ekonomické
stránce a hlavně vědí, jaké problémy máme se svými nemovitostmi.
Několikrát nám zopakovali, že Přerov
se nedokázal postarat o své nemovitosti, například nedokázal využít
bývalou armádní budovu v Čechově
ulici a dokonce byla Přerovu odložena možná sankce ve výši 7,9 mil Kč.
Naznačili, že by to se Strojařem mohlo
dopadnout obdobně.
Přerov má k 1. 1. 2015 dluh ve výši
383 milionů korun a dluhovou službu
19 %, to jsou opravdu nelichotivá čísla.
Důvod, proč reaguji na spekulace a pocity pana zastupitele Dostála, je pouze
ten, že chci předat objektivní informace občanům města o průběhu jednání
o velkém problému našeho města,
který se nazývá Hotel Strojař.
Petr Vrána,
radní
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Smutná historie: Bylo po válce a vraždili nevinné
Masakr na Švédských šancích se
stal v noci z 18. na 19. června roku
1945. Příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky (bývalí příslušníci
1. československého armádního
sboru) vedení poručíkem Karolem
Pazúrem zmasakrovali 267 obyvatel Dobšinej, Kežmarku, Gelnice,
Mlynice a Janovej Lehoty pri Žiari
nad Hronom. Povraždění byli hlavně
karpatští Němci a Maďaři, mezi nimi
bylo i několik Slováků. Většinu povražděných tvořily ženy a děti.
Na přerovském nádraží stál 18. června 1945 vojenský transport, v němž

se vraceli bývalí příslušníci 1. československého armádního sboru z pražské vojenské přehlídky. Ve stejný den
kolem poledne dorazil na nádraží
jiný transport, v němž byli karpatští Němci, kteří se vraceli do svých
domovů na středním Slovensku. Tito
Němci, ale i Maďaři a Slováci byli
ze Slovenska v prosinci roku 1944
z příkazu německých úřadů evakuováni do severozápadních Čech a nyní
se vraceli domů. Pazúr nechal tyto
lidi vyvolat z vozů a začal je vyslýchat. Později tvrdil, že všechny stoprocentně identifikoval jako Němce

Pietní akce k tragédii na Švédských šancích

Pátek, 19. června: v 11 hodin se na přerovském hřbitově u obětí tragédie
na Švédských šancích koná pietní vzpomínka.
Pátek, 19. června: ve 14 hodin se v Mervartově síni přerovského zámku uskuteční
za účasti autora Františka Hýbla křest knihy Krvavá noc na Švédských šancích.
Sobota, 20. června: pochod na Švédské šance, na místo červnové tragédie z roku
1945. Ekumenické setkání, začíná v 10 hod., bude zároveň spojeno s odborným historickým výkladem. Bližší informace k pochodu včetně mapek na www.prerov.eu

Přivezte nápad z letních toulek, vyzývají přerovští radní

Přivezte nám nápad! Ze světa nebo z vedlejší vesnice… Pod tímto názvem startuje 1. června fotosoutěž, kterou vyhlašuje město Přerov. Je určena všímavým
fotografům, kteří by mohli při prázdninových toulkách zachytit svým fotoaparátem zajímavý nápad. Ten mohou vidět v cizokrajných destinacích stejně jako
ve vesnici kousek od domova.
„Může jít o objekt či zařízení, které zpříjemňuje, zpestřuje či zlepšuje život obyvatel města nebo obce. Přivítáme každou „vychytávku“, necháme se inspirovat
a posoudíme, zda by bylo možné nápad realizovat i v našich podmínkách,“ uvedl
přerovský radní Jan Horký. Fotografie je možno až do 30. září nahrát na webové
stránky města – www.prerov.eu. Autor snímku navíc může do určené kolonky
připsat pár vět, v nichž vysvětlí, čím ho nápad zaujal nebo proč, jak či kde by
mohl v Přerově vzniknout.
„Od 2. do 15. října pak bude na webových stránkách města probíhat hlasování.
Oceněni budou první tři výherci, kteří získají od hlasujících nejvíce bodů. První
bude ohodnoceno potřebou pro turisty v hodnotě tisíc korun, druhý výherce
získá výbavu pro turistiku za sedm set korun a třetí za pět set korun,“ upřesnila
vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná. Městská rada navíc vybere autora fotografie, který zachytil nejzajímavější inspiraci, ocení jej částkou 1500 Kč
a zváží realizaci takového podnětu v přerovských podmínkách.
Každý účastník může do soutěže poslat maximálně tři snímky – a musí uvést své
celé jméno, věk, úplnou adresu, telefonní číslo, místo pořízení fotografie, název
snímku a krátký popis vyfoceného objektu či zařízení. 
(KOM)
Inzerce A151000274

a přisluhovače nacismu, přitom mnozí vyslýchaní u sebe měli doklady
o bezúhonnosti, někteří z nich dokonce podporovali Slovenské národní
povstání. Po „výsleších“ Pazúr nechal
společně s osvětovým důstojníkem
Smetanou většinu osob z transportu
vystoupit a eskortovat do katastru
Horní Moštěnice, kde je v noci automatčíci všechny postříleli. Vraždění
se účastnil i sám Pazúr, který osobně
postřílel některá nemluvňata. Místní
obyvatelé z Lověšic byli pod pohrůžkou zastřelení přinucení k vykopání
hromadného hrobu.

Až v roce 1947 byl tento zločin vyšetřován před vrchním vojenským
soudem v Bratislavě a jeho strůjce
Pazúr byl odsouzen na 7 let a 6 měsíců vězení, v Praze mu trest zvýšili
na 20 let vězení, ale díky amnestii si
odseděl pouhé dva roky. Za komunistického režimu se o masakru mlčelo, až
po sametové revoluci se o něm začalo
mluvit. Velký podíl na tom měl bývalý
ředitel Muzea Komenského v Přerově
František Hýbl, jehož kniha Krvavá
noc na Švédských šancích bude pokřtěna v pátek 19. června v Mervartově
síni přerovského zámku. 
(RED)

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:

Poznáte, co je na obrázku
a kde se objekt nachází?

Co můžete vyhrát:

Na tři čtenáře, kteří správně odpovědí, čeká cestovní balíček značky
Biotherm – jemné exfoliační mléko
pro odstranění odumřelých pleťových buněk (20 ml), sprchový gel
s výtažkem citrusů (20 ml) a tělové mléko s výtažky citrusových
plodů, které hydratuje a vyživuje
pokožku celého těla (30 ml).

Omluva: V minulém čísle si v naší soutěži zařádil šotek a komín lokomotivy vystavené
v Husově ulici, který byl na fotografii, zmizel. Ve webové verzi Přerovských listů je snímek
s komínem parní lokomotivy správně. Za vzniklou chybu se omlouváme. Výherci jsou: Irena
Dvořáková, Zdenka Adamová a Vladimíra Šulavová.
Inzerce A141013216
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Festival začne večerní podívanou u Bečvy
Lidový jarmark s ukázkami řemesel, dramatizaci biblického příběhu a přehlídku folkloru z Moravy
a Slezska nabídne letošní už devátý
ročník folklorního festivalu V zámku
a podzámčí. Hlavní scéna festivalu,
který se v Přerově uskuteční 12. a 13.
června, bude na Horním náměstí.
Letošním tématem festivalu jsou jarní
zvyky našich předků – od vítání jara
a Velikonoc až po různé květnové
zvyky a stavění májek.
Součástí festivalu je i týdenní program, který je určený dětem z mateř-

ských škol a žákům z prvního stupně
základních škol. „Od pondělí 8. června až do pátku jsme pro děti připravili
v areálu zahrady U Bečvy 1 zábavný
tematický program. Děti se dozvědí
mnoho zajímavého o jarních zvycích,
o jejich původu a významu, zahrají
si hry, které hráli jejich předci před
100 lety,“ přiblížil týdenní program,
který je jakýmsi předskokanem letošního folklorního festivalu jeho ředitel
Lubor Maloň.
Vlastní festival začne v pátek 12. června velkolepou podívanou na hradbách

Druhá červnová sobota bude na Horním náměstí znovu ve znamení folkloru. Pořadatelé
slibují i jarmark a soutěže pro děti.
Foto: archiv Cukrle
Inzerce A151006248

u Bečvy. Stejně jako v minulých letech
si organizátoři festivalu – Folklorní
soubor Haná Přerov ve spolupráci
s Muzeem Komenského a spolkem
Cukrle – připravili komponovaný pořad pod širou oblohou. Tentokrát se
nechali inspirovat pašijovým příběhem podle svatého Matouše a ke spolupráci přizvali přerovský sbor ADD
Gospel.
Hlavní sobotní program začíná hodinu po poledni a během něj mohou návštěvníci sledovat pěvecké
výkony malých zpěváků ve věku
od čtyř do 14 let v soutěži O zámecký klíč. Poté se na pódiu divákům
představí jednotlivé folklorní soubory z Moravy a Slezska včetně alternativní slovenské hudební skupiny
Buchajtramka. „Pro návštěvníky festivalu jsme si v sobotu od 13 do 18
hodin připravili i bohatý doprovodný
program. Na Horním náměstí bude
jarmark s ukázkami tradičních řemesel a pro děti jsou připraveny
nejrůznější soutěže,“ doplnil Lubor
Maloň. 
(ILO)

Pátek
Hradby u Bečvy
21.00 Komponovaný pořad Pašije
s doprovodem ADD Gospel
Sobota
Horní náměstí
13.00 Dechový orchestr Haná
14.00	Zahájení festivalu, krojovaný
průvod městem
14.15	O zámecký klíč – finále dětské
pěvecké soutěže za doprovodu
cimbálové muziky Primáš
15.30	Přišlo jaro do vsi – dětské
i dospělé soubory z Moravy
a Slezska, vystoupí Maleníček
Lipník nad Bečvou (Záhoří),
Ovečky Valašské Meziříčí
(Valašsko), Malé Zálesí
Luhačovice (Luhačovické
Zálesí), Bejatka Štítina u Opavy
(Lašsko), Bartošův soubor Zlín
(Valašsko – Zlínsko) a Valašský
vojvoda Kozlovice (Valašsko)
19.30 Buchajtramka – koncert
Nádvoří zámku
16.15	Představení pro děti s Klaunem
Hubertem
20.30	Posezení u cimbálu s Primášem
a skupinou Buchajtramka
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Na scéně mezi hradbami se vystřídají muzikanti i herci
Střídání hudby s divadlem plánují letos organizátoři na Letní divadelní scéně mezi hradbami přerovského zámku.
Na své si tak přijdou nejen milovníci komedií, dramatu nebo činohry, ale i fanoušci dobré muziky.
„Loňský koncept divadelních čtvrtků
letos rozšíříme o hudební koncerty.
Vrátíme se tak vlastně k prapůvodnímu modelu, kdy jsme před čtyřmi
lety s pořádáním akcí v jižním zámeckém parkánu začínali,“ přiblížila Lada Galová z Kulturních a informačních služeb města Přerova.
První sezona 2011 se v kamenném
divadle nesla výhradně v duchu muziky a uzavíral ji Dostavník svým
Písničkálem. „A právě tehdy vznikla myšlenka pokusit se uspořádat
v Přerově malý divadelní festival, který by se stal tradicí. V roce 2012 byl
poměr pořádaných koncertů a divadel
už vyrovnaný, předloni měli diváci
možnost zhlédnout šest představení
a čtyři koncerty. V loňském létě zabrali pódium pod záštitou Dostavníku
výhradně jen herci, kromě českých
ochotníků například i z Polska nebo
Slovenska,“ zavzpomínala Galová.
Dostavníčko s divadlem bude letos
probíhat výhradně v režii divadelníků
z Dostavníku, koncerty se uskuteční pod záštitou KIS. Sezonu zahájí

smíšený pěvecký sbor Vokál, který
mezi hradbami vystoupí v pondělí 22. června v 18 hodin se svým
tradičním jarním koncertem, který
je letos zahrnut do série vystoupení s výmluvným názvem Tour de
Haná. O týden později, v pondělí
29. června, vystoupí v 19 hodin olomoucko-italská kapela No seas perro,
ve 20 hodin pak regionální hudební
uskupení Od neděle.
„Vstupenky za symbolickou cenu budou k dispozici vždy hodinu před vystoupeními v Galerii města Přerova,“
dodala Galová.
Letos již počtvrté připravuje Divadlo
Dostavník prázdninovou přehlídku
ochotnického divadla Dostavníčko
s divadlem. Po všechny prázdninové čtvrtky bude letní divadelní scéna v hradebním parkánu přerovského zámku na Horním náměstí patřit
ochotníkům.
„Přerovské publikum se může těšit
na celkem devět divadelních představení. Program bude pestrý, k zasmání i k zamyšlení. Přijedou soubory

známé jako Amadis z Brna nebo DK
Kroměříž, ale i soubory, které zahrají v Přerově poprvé,“ zmínil Zdeněk
Hilbert z Divadla Dostavník. První
představení a zahájení festivalu proběhne 2. července v 19.30 hodin.
„Ve stejném čase budou navazovat
všechna další čtvrteční představení,
až do 27. srpna, kdy se s festivalem
rozloučíme,“ doplnil.

Bližší informace k festivalu, jednotlivým představením a předprodeji
budou zveřejňovány na internetových
a facebookových stránkách Divadla
Dostavník, na stránkách Galerie města Přerova a Kulturních informačních
služeb, které jsou partnery festivalu.
V případě nepříznivého počasí se
představení přesunou do klubu Teplo.

(RED)

Letošní sezonu Letní divadelní scény mezi hradbami otevře 22. června smíšený pěvecký sbor Vokál. 
Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Léto zahájí na náměstí známí umělci, Felix Slováček otevře výstavu v galerii
Netradiční volné pokračování bude
mít letošní show českých muzikantů
a bavičů o předposlední červnové neděli. Po vystoupení osobností českého
showbyznysu, jež se koná 21. června
v 17 hodin na náměstí TGM, se zábava přemístí do Galerie města Přerova.
Tam za hudebního doprovodu Felixe
Slováčka zahájí svou výstavu pražská
malířka Lucie Gelemová.
Program na náměstí začne v půl čtvrté odpoledne a potrvá do podvečera.
Inzerce A141013481

„Začínáme hodinovým koncertem
Jaroslava Wykrenta & In Blue Ivana
Němečka. Od 17 hodin bude pódium patřit účastníkům Letní tenisové
akademie TK Precheza, kteří jako
každoročně pobaví Přerovany a rozproudí na náměstí zábavnou show plnou skvělé muziky a skečů,“ pozval
Přerovany Jaroslav Macíček, ředitel
Kulturních a informačních služeb
města Přerova, které jsou spolupořadateli akce. Léto v Přerově tak

zahájí třeba Helena Vondráčková,
Leona Machálková, Karel Šíp, Josef
Alois Náhlovský, Josef Mladý, Petr
Rychlý, Vašo Patejdl, Petr Janda,
Zdeněk Merta, Pavel Nový, Felix
Slováček, Mirek Paleček, Ivo
Jahelka, Katarina Landlová nebo
Martin Kasík.
Kdo bude mít po koncertu chuť na výtvarné umění, může se přesunout
do Galerie města Přerova na Horní
náměstí, kde bude zahájena výsta-

va mladé české umělkyně Lucie
Gelemové s názvem Ostrý řez – tvář
ve stínu. Její malby a kresby doplní
miniexpozice obrázků na hedvábí
a ručně malovaných šátků hranické
výtvarnice Hany Novotné. „Vernisáž
začne v 19 hodin, zahájení tentokrát zpestří nadmíru vzácný host –
se svým saxofonem totiž vystoupí
Felix Slováček,“ přiblížila program
prvního letního dne v městské galerii
její vedoucí Lada Galová.  (RED)

Inzerce A141013473

Přijedeme, zaměřím
e,
položíme…
• prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
• poradenský a rozpočtový servis
• plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
• PVC a koberce
Sleva 10 % na vybrané druhy podlahovin
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
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Cyklobus vyjíždí už v červnu, jezdit bude až do září
Hned od prvního červnového víkendu zahajuje svůj provoz cyklobus Bečva. Milovníci cykloturistiky mohou vyrazit na výlet vždy o sobotách a nedělích z přerovského autobusového nádraží směrem na Bumbálku. Autobus vyjíždí o půl osmé ráno. Kapacita přívěsu je pouze 30 kol, proto je nutné si jízdenku zajistit dopředu.
Rok od roku je o výletní autobus
takový zájem, že se letos rozhodli organizátoři jeho sezonu prodloužit od června až do konce září.
Cyklobus s přívěsným vozíkem zamíří z Přerova do beskydského horského sedla Bumbálka poprvé v sobotu
6. června. Zájem o jeho službu je
mezi lidmi obrovský, už v polovině
května byly jízdenky na tento den
vyprodány. „Na rozdíl od minulých
let, kdy se daly místenky zarezervovat i v městském informačním centru, letos se dají koupit dopředu přímo na autobusovém nádraží, nebo si
je možné je zaregistrovat na adrese
http://amsbus.cz/arriva. Rozhodně
by cyklisté neměli spoléhat na koupi
jízdenky přímo na místě,“ informovala Pavla Roubalíková z přerovského
magistrátu.
Cyklobus bude jezdit v červnu vždy
v sobotu i v neděli. „V průběhu hlavní prázdninové sezony, to znamená od července do srpna, vyjede
Inzerce A151004854

na trasu v pátek, v sobotu i v neděli. A v září bude jen sobotní provoz,“
upřesnil přerovský cyklokoordinátor
Jiří Janalík. Trasa cyklobusu vede
z Přerova přes Lipník nad Bečvou,
Hranice, Valašské Meziříčí, Rožnov
pod Radhoštěm, na Horní Bečvu až
na Bumbálku. „Loni jsem jel cyklobusem až na Bumbálku třikrát. Cesty
jsou velmi dobře značené a cyklista
si může vybrat, zda pojede podél
Vsetínské Bečvy, což je asi 115 kilometrů dlouhá trasa, nebo se vydá
podél Rožnovské Bečvy. Tato trasa
měří asi 97 kilometrů a je tam příjemný sešup, takže se cyklista moc
nenašlape,“ zmínil Antonín Krejčíř
z Přerova. Po cestě čeká na cykloturisty spousta zajímavých míst i několik občerstvovacích stanic, kde se dá
i najíst. „Já doporučuji vzít s sebou
i plavky. Když se povede počasí, tak
se dá vykoupat ve štěrkopískových
jezerech v Hustopečích,“ podělil se
o zkušenost Antonín Krejčíř. (ILO)

Sezona cykloturistiky je v plném proudu, cyklobus Bečva vyjíždí na Bumbálku od června vždy o víkendu. 
Foto: Ingrid Lounová

Darujte nebo půjčte piano!

Máte doma nepotřebné piano a jste ochotni jej darovat nebo půjčit Galerii města
Přerova a pomoci tak vnést hudbu do historického centra města? „Inspirováni
českou a zahraničními metropolemi, kde podobné akce v ulicích rozeznívají
města po celé léto, bychom chtěli oživit hudbou i veřejný prostor v Přerově.
Příchozí by si mohli zahrát v romantickém prostředí zámeckého příkopu před
galerií,“ vysvětlila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. Majitelé klavírů,
kontaktujte tel. 724 021 292. 
(RED)
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Dvě Ceny Fair play putovaly do Přerova
Ministerstvo školství předalo v dubnu 16 žákům a učitelům Školní cenu Fair play. Mezi oceněnými byli i dva
Přerované. Třináctiletý Tomáš Lesák ze Základní školy J. A. Komenského v Předmostí ji získal za čestné sportovní
jednání, když při závodech pomohl zraněnému soupeři. Dalším vyznamenaným je Oldřich Pec, 66letý učitel tělesné výchovy Obchodní akademie v Přerově, který Cenu Fair play obdržel za celoživotní přínos.
Oldřich Pec je sportovcem tělem
i duší. Tělesnou výchovu učí třiačtyřicet let a i když je už v důchodu,
ve své domovské škole učí ještě čtyři
hodiny týdně. V mládí byl zaníceným
gymnastou, základy v této disciplíně
získal v Sokole Přerov. Právě proto se rozhodl, že se stane učitelem.
Nejdříve vyučoval v základní škole
a od roku 1978 v Obchodní akademii v Přerově. Dodnes je aktivním
sportovcem, hraje kopanou a jezdí
na kole. Nedávno zkusil i tandemový
seskok padákem, který mu věnovali
jeho studenti. Svou kondicí a zápalem je vynikajícím příkladem pro
své studenty.
Profesi učitele máte v krvi. Pocházíte
z učitelské rodiny?
Je to tak, moje tety byly učitelky, bratr Zdeněk byl učitelem tělesné výchovy, švagrová zase ředitelkou gymnázia v Přerově, manželka a dcera jsou
také učitelky tělesné výchovy.
A hlásí se k vám bývalí žáci?
Hlásí a vždy jsem rád. Někteří vzpomínají, jak museli běhat… Teď, když
je potkávám a vidím, že sami sportují,
tak mě to těší.
A jaké to je, být nyní učitelem tělocviku? Stále platí, že když se dětí
zeptáme, který předmět mají ve škole
nejraději, hlásí – tělocvik?
To už neplatí, protože v tělocviku se
musí studenti hýbat. Kolegové sice
namítají, že po mých hodinách jsou
žáci červení, zpocení a unavení, ale
nic jim nebrání, aby se vysprchovali.
Když se nezpotí, tak to nemá efekt.
Pro některé studenty jsou tyto hodiny
jedinou dobou, kdy se hýbou.
Inzerce A151001720

Nebankovní půjčky
bez poplatků
Podnikatelské úvěry
na cokoli
www.uveryahypoteky.com
tel. 606 505 032

Oldřich Pec je sportovcem tělem i duší. 

Proč to tak je?
Děti mají počítače, tablety, mobily.
My jsme se těšili na hřiště a žili jsme
jinak. Přišli jsme ze školy, zahodili
jsme tašku a šli jsme běhat ven, hrát
fotbal, jezdit na kole, bruslit na rybník… Dnes přijdete k hřišti a nikde
nikdo.
Se sportem se ale dá začít v kterémkoli věku. Co byste doporučil těm,
kteří se rozhodnou to změnit?
Dnes je hodně možností, kam chodit
sportovat – jsou různá cvičení, posilovny. Nebo si zajít za partou, která
hraje volejbal a fotbálek a nebát se
zeptat, jestli se můžete přidat. Hodně
důležité jít do tělocvičny – do kolektivu, mezi lidi, a tam sportovat.

Foto: Ingrid Lounová

Potom přichází ta radost z pohybu,
kdy se člověk unaví a je spokojený.
Starší lidé mohou chodit cvičit třeba
do Sonusu.
Které úspěšné sportovce jste během
své kariéry učil?
Třeba Ivu Večeřovou, byla výborná
basketbalistka, hrála za Přerov, později byla kapitánkou za Žabovřesky
a také reprezentantkou, rád jsem sle-

doval její kariéru. Dále to byl třeba
hokejista Tomáš Zbořil, florbalista
Michal Ďopan, Martin Stržínek, reprezentant v házené, který stále hraje
za Hranice. Byly tu výborné volejbalistky a basketbalistky. A v základní
škole jsem učil Pavla Vrbu, fandil
jsem mu a sledoval jeho sportovní
kariéru v Ostravě, v Žilině, potom
už jako trenéra Plzně a teď reprezentace.

Pavel Vrba
reprezentační trenér českého fotbalového týmu
„Na roky v Základní škole U Tenisu vzpomínám rád, z tělesné výchovy mě učil
právě pan učitel Oldřich Pec. To, že se živím sportem, je i jeho zásluha. Tělocvik
s ním byl zážitek, miloval gymnastiku a sport vůbec, přenesl to i na mě.“
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Při závodech pomohl zraněnému spolužákovi,
za toto čestné jednání dostal Cenu Fair play
Tomáš Lesák je nenápadný třináctiletý kluk, který chodí do 6. třídy
Základní školy J. A. Komenského
v Předmostí. Na zvýšenou pozornost
veřejnosti není zvyklý, ale v dubnu
si ji právem zasloužil. Z rukou herce
a sportovce Jana Čenského převzal
Cenu Fair play za rok 2014 za čestné
sportovní jednání. Byl nejmladším
z šestnácti oceněných osobností.
„Při loňském Běhu 17. listopadu,
kdy část trati vedla po atletické dráze
a část v terénu, si během 1500 metrů dlouhého závodu Tomáš všiml,

že si jeho spolužák Martin přivodil zranění kotníku. Zatímco ostatní
běželi dál, on jediný se k němu vrátil a přivolal pořadatele, kteří se ho
ujali,“ popsal případ, který skromnému chlapci z Předmostí přinesl
Cenu Fair play, jeho učitel tělesné
výchovy Petr Jusko. Po této události Tomáš v běhu pokračoval a závod
dokončil, i když vyhlídky na dobré
umístění byly nulové. „Sám Tomáš
mi nic neřekl. Se vším se svěřil zraněný Martin Švejdík, který byl za jeho
pomoc vděčný,“ doplnil Petr Jusko.

Tomáš Lesák běžně nevítězí v atletických závodech, přesto se stal vítězem a z Prahy
si přivezl Cenu Fair play.

Foto: Petr Jusko
Inzerce A151004943

A co říká na svůj čin sám oceněný
chlapec? „Měl jsem z toho dobrý pocit,“ svěřil se Tomáš Lesák, jehož fotky ve škole visí na tabuli cti. Za své
příkladné chování obdržel kromě
diplomů od Českého olympijského
výboru i věcný dar – tablet.  (ILO)

Populární osobnosti se
utkají v tenise
Příznivci tenisových klání populárních
osobností mohou přijít fandit od 22.
do 26. června na přerovské tenisové
dvorce, kde probíhá Tenisová akademie
Petra Huťky. Tréninkový týden hvězdy
showbyznysu zakončí v pátek 26. června
tenisovým turnajem ve čtyřhrách Akuna
Cup. Turnaj je rozdělen na mužskou a ženskou kategorii. 
(RED)

Do Přerova znovu míří ženské tenisové špičky
Vynikající české i zahraniční tenistky se utkají v Přerově od 15. do 20.
června na 10. ročníku mezinárodního
turnaje ZUBR CUP. Finálový souboj
ve čtyřhře mohou diváci sledovat v pátek 19. června a finálová dvouhra se
odehraje v poslední den turnaje.
Prvních šest ročníků turnaje ITF žen
ZUBR CUP se hrálo v přerovské
hale, poslední čtyři ročníky hostila antuka TK Prechezy. „V hale se
z prvenství radovaly blonďatá Polka
Sakowiczová, mulatka z Albionu
Keothavongová, dvě české tenistky Hradecká a Hladíková, běhavá
Francouzka Feuersteinová a poslední halový ZUBR CUP vyhrála naše

domácí Renata Voráčová,“ ohlédla se za minulými ročníky Daniela
Huťková z pořádajícího TK Prechezy.
Antukovou premiantkou se stala nenasazená Maďarka Janiová, rok nato
se vítězkou stala Rumunka Mituová
a v předposledním ročníku zvítězila
opět Maďarka Janiová. V loňském
roce ve dvouhře kralovala členka
domácího extraligového družstva
Barbora Krejčíková, jež trénuje pod
vedením wimbledonské vítězky Jany
Novotné. Barbora se pokusí v letošním roce titul opět obhájit. Ve čtyřhře loni zvítězil česko-slovenský pár
Škamlová a Štefková. Vstup do tenisového areálu je zdarma.  (RED)

14 Servis
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
4. 6. Brodek–Kokory–Luková –Brodek, 10 km, vlak 8.04 hod., vede Lančová
4. 6. Huštěnovice–Baťův kanál–Spytihněv–Napajedla, 12 km, vlak 7.44 hod.,
vede Válková
6. 6. Hostěnice–Jelenice–Kalečník–
Olšany–Luleč, 18 km, vlak 6.42 hod.,
vede Šťávová
11. 6. Břest–Přestavlky–Kaple v Dubině–Kostelec u Holešova, 16 km, vlak
7.44 hod., vede Láhnerová
13. 6. Střelná–Čubův kopec–Makyta–Huslenky, 22 km, vlak 5.01 hod.,
vede Sedláková
18. 6. Týn nad Bečvou–Teplice n. B.,
14 km, autobus 6.30 hod., vede Jančová
18. 6. Šumperk–Velké Losiny, 15 km,
vlak 8 hod., vede Válková
20. 6. Bystřice nad Olší–Ostrý–Karpentná–Bystřice n. Ol. 20 km, vlak 6.26
hod., vede Pěček
25. 6. Hrdibořice–Tučapská Skalka–
Dub–Brodek, 14 km, autobus 8.10 hod.,
vede Láhnerová
27. 6. Starý Hrozenkov–Mikulčin vrch–
Květná, 20 km, vlak 5.50 hod., vede
Sedláková
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
3. 6. Teplice n. B.–Valšovice–Nad Jezírky–Teplice n. B., 12 km, vlak 8.15
hod., vede L. Poláková
6. 6. Bruntál–Uhlířský vrch–Venušina
sopka–Valšov, 18 km, vlak 6.36 hod.,
vede Kv. Bartošík
10. 6. Odry–Pohoř–Kletné–Fulnek,
14 km, vlak 6.26 hod., vede C. Punčochářová
13. 6. Komňátka–Rovinka–Sv. Trojice–
Králíky–Prostřední Lipka, 20 km, vlak
6 hod., vede C. Punčochářová
17. 6. Troják–Maruška–Hošťálková,
12 km, bus 9.45 hod., vede V. Polidorová
20. 6. Konické štrapáce, turistický pochod na trasách 10, 20, 35 a 50 km.
Na kole okolo Konice, cykloturistická jízda na trasách 20, 40, 60, 90
a 120 km
24. 6. Brodek–Kokory–Čekyně–Vinary, 12 km, vlak 8.04 hod., vede Kv.
Bartošík
27. 6. Starý Hrozenkov–Mikulčin vrch–
Nový Dvůr–Skalky–Bojkovice, vlak
5.44 hod., vede Vl. Wnuk
Odbor vysokohorské
turistiky KČT
www.vhtprerov.cz
2. 6. schůze, restaurace Pivovar, 19 hod.,
promítání z akcí
6. 6. Tři kameny, trasa 7 km, Libina–Tři
kameny–Bradlo–Nová Hradečná, cvičné lezení na skalách, Jiří Balcárek ml.,
vlak 7.04 hod.

6. a 7. 6. Do Chřibů na kole, trasa 1
Přerov–Tovačov–Nezamyslice–Litenčice–Roštín, trasa 2 Roštín–Bunč–Velehrad–Napajedla–Kroměříž–Přerov,
2 dny, 67 a 80 km, Milan Bezděk, odjezd
v 8 hod. po vlastní ose od Evangelického
kostela v Přerově
7. 6. Via ferrata HZS Martinské Hole,
obtížnost B a C, Stanislav Kuchařík,
odjezd Přerov, parkoviště u Parníku
v 6.15 hod., Hranice, parkoviště u nemocnice v 6.45 hod. Minimum VHT
a vybavení na via ferrata podmínkou
13. 6. Z Chválkovic do Chválkovic.
Pro pěší 50, 33, 26, 25, 21 a 16 km,
pro cyklisty 100, 70 a 50 km. Fotbalové
hřiště ve Chvalkovicích na Hané 6–10
hod., vl. doprava
13.–17. 6. Nejhezčí (horní) úseky
cyklostezek I. Drávská, Tauernská,
Murská a Ennská cyklostezka. Trasa 1 Drau: Misurina (1756 m)–Lienz
(673 m) 68 km; trasa 2 Tauern: Krimmel
(1100 m)–Lend (630 m) 80 km; trasa 3
Mur: Hintermuhr (1150 m)–Teufenbach
(800 m) 80 km; trasa 4 Enns: Flachau,
Gasthof-Alm (1200 m)–Liezen (642 m)
95 km. Tomáš Beránek, bus v 6 hod.
od evangelického kostela v ul. Čapky
Drahlovského
20. 6. Konické štrapáce a Na kole okolo Konice. Pro pěší 50, 35, 20 a 10 km,
pro cyklisty 120, 90, 60, 40 a 20 km,
Stanislav Dostál, Šenk Na Staré poště
6.30–9.30 hod., vlak 5.04 hod.
26.–28. 6. Na kole k Vírské přehradě.
Trasa 1: Moravičany–Loštice–Biskupce–Jevíčko–Olejnice–Bolešín; trasa 2
okolo vodní nádrže Vír; trasa 3 Bolešín–Kunštát–Protivanov–Repechy–Prostějov–Přerov. 3 dny, 70, 70 a 100 km,
Jiří Halíř, vlak 8.06 hod.

Muzeum Komenského
Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
do 27. 9. Stoletý Přerovský Kašpárek
Velký výstavní sál a kruhový sál přerovského zámku.
do 30. 8. „Operační cíl Přerov“. Československá armáda při osvobozování
Moravy. Galerie přerovského zámku.
do 30. 8. Co chtěli tito lidé prokázat?“
Přerovské povstání 1945–2015. Historický sál přerovského zámku.
do 30. 8. Pavel Rozsíval – Věcnosti.
Výstava děl olomouckého fotografa.
Kaple přerovského zámku.
od 19. 6. do 30. 8. Nenápadný hrdina
Jan Gayer. Slavnostní zahájení v prostorách přerovského zámku18. 6. v 17.00.
Malý sál pod věží.
Akce:
9. 6. od 17. Přerovský květen 1945
ve fotografii. Přednáška Bc. Petra Sehnálka. Korvínský dům.
12.–13. 6. 9. ročník Folklorního festivalu
V zámku a podzámčí. V pátek od 21.00
na hradbách u řeky Bečvy, v sobotu
od 13.00 na Horním náměstí.

18. 6. Gayerovy slavnosti. Pietní akt
a slavnostní otevření výstavy Nenápadný hrdina Jan Gayer v 17 hod.
v prostorách přerovského zámku.
19. 6. ve 21 hod. Premiéra absolventského filmu Svatavy Měrkové Bez šance.
Autorka zachycuje tragédii z roku 1945
na Švédských šancích. Promítání filmu
na nádvoří přerovského zámku.
ORNITOLOGICKÁ STANICE
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod.
Výstavy:
do 31. 10. Táhni… ale vrať se! Sezonní
výstava o ptačí migraci. Velký výstavní
sál ORNIS.
Akce:
1. 6. Houbařské pondělí . Povídání Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, vaření
z hub a mykologická poradna. Od 17
hodin v budově ORNIS.
20. 6. Ornitologická exkurze – Záhlinické rybníky. Výprava za ptáky rybníků a rákosin, návštěva kroužkovací
stanice. Sraz v 8.30 hod. před restaurací
U Čápa v Záhlinicích.
20.–21. 6. Helfštýnské ateliéry. Ornitologové se představují na přehlídce
profesí muzea na hradě Helfštýně.
Výukové programy pro školy
a kroužky
Děti vítají jaro, 8.–12. 6., svátky jara
a dětské hry, program k folklornímu
festivalu v zahradě občanského sdružení Cukrle, U Bečvy 1 (bývalé městské
jesle), vstupné 30 Kč. Začátky programů: v 8, 9.30, 11 a 12.30 hod., odpolední čas mohou po dohodě využít
školní družiny.
13. 6. Vítání jara pro děti z veřejnosti
na Horním náměstí (14–18 hodin).
Více informací o programech naleznete
na www.ornis.cz
Ekoporadna
Poskytování informací z oblasti životního prostředí Po–Pá 8–16 hod.
Mykologická poradna
Po–Pá 8–16 hod.
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba:
denně mimo pondělí 9–18 hod.
Výstavy:
do 31. 8. výstava METALOMORFÓZY
v galerii na II. nádvoří.
Akce:
2.–5. 6. Tvořivé dílničky a loutkování
pro nejmenší. Program pro mateřské
školy a žáky prvního stupně základních
škol v podání Studia Bez kliky. Více
na www.bezkliky.eu.
6. 6. VI. ročník hudebního setkání
ROCKOVÝ HELFŠTÝN. Všechny
příznivce melodických tónů zve pořádající agentura AGEUM.
10. 6. Den s Karlem IV. v podání společnosti Faber. Zábavné poučení a vhled
do doby slavného panovníka. Určeno
pro mateřské školy a žáky prvních tříd
základních škol.

20. a 21. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlídka profesí Muzea Komenského
v Přerově pro malé i velké. Archeologický koutek, ornitologická sekce, fotografický ateliér, výtvarná dílna…
27. 6. Zápasníci za hradbami. Exhibiční boxerská a kickboxerská klání pod
širým nebem.
Více info: www.prerovmuzeum.cz
MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA
1. 6. Miroslav Donutil „Ptejte se mě,
na co chcete…“ nová zábavná talk
show, v 19.30 hod.
14. 6. Nedělní párty při dechovce, taneční odpoledne se skupinou MINI pro
dříve narozené, v 13.30–17.30 hod.
28. 6. Nedělní párty při dechovce, taneční odpoledne se Záhorskou kapelou pro dříve narozené, v 13.30–17.30
hod.
Informace v předprodeji MIC, nám.
TGM 7, tel. 581 587 711.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
4. 6. Prodej vyřazených knih, suterén
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., od 8
do 18 hod.
29. 6. Kulturní akademie knihovny
na téma Adolf Born – 85. výročí narození českého malíře, ilustrátora,
animátora a kostýmního výtvarníka,
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo
nám., od 13 hod.
Akce pro děti:
2. 6. Tvořivá dílna – kamenné rybičky, půjčovna pro děti, Palackého 1,
od 14 hod.
4., 11., 18., 25. 6. XBox (oblíbené
pohybové aktivity), půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 14 hod.
11., 25. 6. Klub hráčů (stolní a společenské hry, XBox), půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 14 hod.
13. 6. Klub hráčů (stolní hry), pobočka MěK v Předmostí, Hranická
93/14, od 9 hod.
Akce v místních částech:
1. 6. Rošťárničky s princeznami – zábavné odpoledne pro děti, Čekyně,
od 16 hod.
2. 6. Zábavné odpoledne pro děti
(hry, malování, soutěže, čtení pohádek, výstavka dětských knih), Újezdec, od 16 hod.
11. 6. Tvořivá dílna – barevní broučci
z papíru, Čekyně, od 16 hod.
11. 6. Tvořivá dílna – výroba tužkovníků z plechovek, Lověšice, od 16
hod.
20. 6. Tvořivá dílna – pletení košíků
z pedigu, Dluhonice (hřiště), od 17
hod.
DUHA KLUB DLAŽKA
5.–7. 6. Malé Dláždění – turnaj pro rodiče s dětmi či dospělé s dětmi v Rajnochovicích

Servis 15
Inzerce A151006312

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

KERAMIKA ÚJEZDEC

Centrum Sonus, Palackého 17a
Pondělí
1. 6. Beseda s psychologem – Jana Gebauerová, 10.15 hod.
8. 6. Anglie III. – Bedřich Šuba, 10.15
hod.
15. 6. Když srdce selhává – Olga Župková, 10.15 hod.
15. 6. Praktické cvičení paměti, 11.15
hod.
22. 6. Exkurze do Domova pro seniory.
Sraz u DS, Kabelíkova 14, v 10.30 hod.
Je nutné se přihlásit u M. Krejčířové,
tel. 777 729 521.
29. 6. Rukodělná činnost: kusudama,
10.15 hod.
Úterý
9. 6. Vycházka s trekingovými holemi:
Kozlovice, sraz u tenisové lávky v 10.30
hod. Předpokládaný návrat ve 12.30
hod. Vycházka se koná jen za příznivého počasí.
16. 6. Vycházka s trekingovými holemi: Švédské šance. Sraz u kostela
sv. Michaela na Šířavě v 10.30 hod.
Předpokládaný návrat ve 13.30 hod.
Vycházka se koná jen za příznivého
počasí.
Středa
17. 6. Plavání, sraz u bazénu ve 14.50
hod. Vstupné 52 Kč.
24. 6. Výlet do Uherského Hradiště
a na Velehrad, jezuitská kolej, kostel
sv. Františka, archeoskanzen Modrá
u Velehradu. Odjezd v 8 hod. od centra SONUS, Palackého 17a. Cena
190 Kč. Předpokládaný návrat 16.30
hod. Přihlášky u M. Krejčířové, tel.
777 729 521.
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10
hod.
Internet pro seniory vždy v pondělí od 9 do 13 hod.
SVČ ATLAS A BIOS
3. 6. Rybářská soutěž pro děti do 15 let
na Bečvě, sraz u Majáku
v 15 hodin, přihlášky předem!
6. 6. Gymnastická soutěž v Atlase, začátek v 9 hod.
10. 6. Uzávěrka fotosoutěže Chráněná
území Olomouckého kraje v proměnách
roku (BIOS)
od 17. 6. Výstava obrázků a fotografií
dětí v Městském infocentru
v Pasáži
11. 6. Jarní koncert (Atlas) – vystoupení
Přerovského dětského sboru
a dalších zájmových hudebních kroužků
v Klubu Teplo, začátek 17.30 hod.
12. 6. Výtvarná soutěž Zvířátka v zoo,
ukončení soutěže ke 12. 6.
18. 6. Závěr školního roku v Atlase, slavnostní rozloučení se školním rokem,
vystoupení dětí ze ZÚ, výstava keramiky, prací z výtvarných a rukodělných
kroužků, plastikových modelářů, radioamatérů a mnoho dalšího.

ORIZARO –
POHÁDKOVÝM MĚSTEM

4. 6. Vyrábíme zvířátko z keramiky
11. 6. Vyrábíme z keramiky: volné téma
18. 6. Glazování
25. 6. Pečeme sušenky cookies
Začátek vždy v 15.30 hodin.
TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO
17. 6. Prstýnek – taneční vystoupení
žáků Soukromého institutu neformálního vzdělávání, Městský dům v 17.30
hod., vstupné dobrovolné
PROMENÁDNÍ KONCERTY

20. 6. Tradiční rodinné putování rodičů
s dětmi pohádkovým lesem se pro letošní 16. ročník přestěhovalo do města.
Úkolem rodinných kolektivů bude vyhledat pohádkové kontroly a společným
důvtipem pomoci z nesnází pohádkovým hrdinům. Průběžný start je od 14
do 15 hodin u restaurace Base Camp
(za Přerovankou). Pořadatelé chystají
také cenu o Nejpohádkovější kočárek.
Sraz kočárků k vyhodnocení je v 16
hodin u Base Campu.
JAZZovÉ JARO

14. 6. Přerovská hudební společnost
Entuziasté a skupina Yantar folk-rockpop Břeclav
28. 6. Dechový orchestr Haná
Koncerty začínají v parku Michalov
vždy v 15 hodin.

11. 6. Jazzový koncert Femi Temowo
Trio (GB/CZ), lídr kapely hrál s Amy
Winehouse. Koncert začíná v Restauraci
Pivovar ve 20 hodin, vstupné 90 Kč, bez
předprodeje, studenti vstup zdarma. Rezervace míst na tel. 581 210 487.
DÁMSKÝ SALON

POHÁDKOVÝ MICHALOV
13. 6. Ňufíčkův Pohádkový Michalov, start průběžně od 11 do 15 hodin.
Cyklus Beňovské poklady je prorodinnou akcí s pohádkovými postavičkami a originálními úkoly, které plní
celá rodina. Skákací atrakce pro děti
zdarma.

AKUNA SHOW
21. 6. Hvězdy showbyznysu baví přerovské diváky. Koncert, který je zdarma,
začíná na náměstí TGM v 16 hodin.
V případě špatného počasí se vystoupení
uskuteční v Městském domě.

Oblíbené setkání žen, které se chtějí líbit a upřednostňují zdravý životní
styl, se koná ve středu 10. 6. v 18.30
hodin v prostorách restaurace Harmonie
v hotelu FIT. Na programu 12. setkání budou proměny osobní stylistkou,
měření bazálních hodnot, zajímavosti a novinky zdravého životního stylu
a krásy žen. K vidění budou i originální
modely z kolekce Léto 2015. Pořádá
agentura Hit.
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VýJiMKY od 15. 6. do 30. 6.:
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neděle 21. 6.

10–20
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pondělí 22. 6.
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úterý 23. 6.
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10–20

10–14

středa 24. 6.

10–20
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pátek 26. 6.
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27. 6.–30. 6.

10–20

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. 6. v 7.00 Hurá na fotbal 3D
1.–2. 6. ve 20.00 San Andreas 3D
3. 6. ve 20.00 Klub rváčů Projekt100,
KLUB
4.–6. 6. v 17.00 Sedmero krkavců,
republiková premiéra
4.–6. 6. ve 20.00 Insidious 3: Počátek,
republiková premiéra
7. 6. v 17.30 Život je život
7.–10. 6. ve 20.00 Život je život
8.–10. 6. v 17.00 Sedmero krkavců
11.–13. 6. v 17.30 Jurský svět 3D, republiková premiéra, český dabing
11.–13. 6. ve 20.00 Jurský svět 3D,
český dabing
14. 6. v 17.30 Jurský svět 2D, titulky
14.–16. 6. ve 20.00 Život je život
15.–17. 6. v 17.00 Sedmero krkavců
17. 6. ve 20.00 Pořád jsem to já,
Dámský večer
18.–23. 6. v 17.30 Andílek na nervy,
republiková premiéra

V neděli 21. června začíná v Galerii města výstava pražské výtvarnice Lucie Gelemové s názvem Ostrý řez –
tvář ve stínu. Vernisáž za účasti autorky zahájí saxofonista Felix Slováček. Vernisáž začne chvíli po skončení
koncertu na náměstí TGM, přibližně okolo 19. hodiny.
Spolu s Lucií Gelemovou v galerii představí své ručně
malované šátky a obrázky na hedvábí hranická výtvarnice Hana Novotná. Výstava potrvá do 2. srpna.

18.–19. 6. ve 20.00 Odebrat z přátel,
republiková premiéra
20.–21. 6. ve 20.00 Andílek na nervy
22.–23. 6. ve 20.00 Odebrat z přátel
24. 6. v 17.30 Vybíjená, BIOsenior
24. 6. ve 20.00 Vybíjená, BIOsenior
25.–27. 6. v 17.00 Mimoni 3D, republiková premiéra
25.–26. 6. ve 20.00 Temné kouty
27.–28. 6. ve 20.00 Andílek na nervy
28. 6. v 17.30 Andílek na nervy
29. 6.–1. 7. v 17.00 Mimoni 3D
29.–30. 6. ve 20.00 Život je život
BIJÁSEK
7. 6. v 15.30 Sedmero krkavců
14. 6. v 15.30 Ovečka Shaun ve filmu
21. 6. v 15.30 Sedmero krkavců
28. 6. v 15.30 Mimoni 3D
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Akce k výročí upálení Mistra Jana Husa
Církev československá husitská si letos připomíná 600. výročí upálení Jana Husa.
Ve sboru Jana Blahoslava v Havlíčkově ulici v Přerově se při této příležitosti koná
ve středu 24. června v 17 hodin přednáška o Mistru Janu Husovi. V síni Dr. Farského
bude přednášet kněz a učitel Martin Chadima. Po celý červen bude ve sboru Jana
Blahoslava také k vidění výstava Stále živá historie, jež je věnováná též osobnosti
Jana Husa. Slavnostní pobožnost k výročí upálení Mistra Jana Husa se uskuteční
v neděli 5. července v 16 hodin u Husova pomníku v parku Michalov. 
(RED)
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Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187
V průběhu června se v Pasáži
budou křižovat hned tři výstavy
současně. Do 15. června potrvá výstava fotografií Martina
Blaťáka s názvem Benátky –
město na laguně. Snímky návštěvníky zavedou do města, jež
proslulo díky svým kanálům,
palácům, gondolám, karnevalu,
a především díky své unikátní atmosféře. Od 4. června mohou návštěvníci obdivovat výtvarné nápady studentů Gymnázia Jakuba Škody, které budou představeny na výstavě nazvané Výlet do historie. K vidění budou malby, kresby,
objekty i keramika, jež vznikly ve školním roce 2014/2015. A od 17. června
bude v prostorách galerie výstava výtvarných prací ze soutěže Namaluj přírodu,
kterou pořádá Středisko volného času Atlas a Bios už 15 let. V letošním roce se
děti a studenti zaměřili na téma Svět hmyzu.

Galerie Eso, Kratochvílova 22, TEL. 605 522 271
Návštěvníci Galerie Eso si mohou prohlédnout dílo akademického malíře Karla Demela. Jeho
dílo patří ke klasikům umění, kteří
se nestydí pracovat podle svého
svědomí, navazuje na mistrovské
práce starých umělců, je vpravdě
moderní, nikoli módní. Dalším
zajímavým grafikem je bezesporu Pavel Hlavatý, který v rozpětí
deseti let získal na tři desítky mezinárodních ocenění. Nové práce vystavuje v útulné galerii i výtvarnice Dagmar
Dudová, v jejích obrazech ožívají kouzelná zátiší, ve kterých jako by se zastavil čas.
Dokonale zvládá techniku olejomalby a s filigránskou přesností zobrazuje každý
detail – křehkost skla, perleť porcelánu nebo lehkost peří.

Knihkupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEL. 731 116 622
V červnu v knihkupectví Mezi Světy
probíhá výstava Ludmily Němcové ze
Šumperka. Vystudovaná malířka na sklo
v současné době maluje hlavně olejovými barvami na plátno. Na výstavě budou
k vidění i zakoupení její obrazy, a to
jak portréty, tak zátiší s motivem květin
a přírodními sceneriemi.

