
Po  dvou  letech  se  do  Přerova 
vrací  vrcholový  ženský  hokej. 
Od 6. do 12. dubna bude přerovský 
zimní stadion hostit Mistrovství světa 
žen, Divizi I. Po diváckém úspěchu 
MS dívek do 18 let v roce 2012 byl 
Přerov vybrán jako jediné pořadatel-
ské město pro MS žen, drží totiž „svě-
tový rekord“ v návštěvnosti dívčího 
hokeje. Vstup na mistrovství světa je 
pro diváky zdarma. 
Turnaje  se  účastní  šest  národ-
ních reprezentací – Česká repub-

lika, Slovensko, Francie, Norsko, 
Rakousko a Dánsko. Během sedmi 
dnů se odehraje celkem pět kol, hraje 
se formou každý s každým. „Naše 
ženy budou chtít na tomto mistrovství 
potvrdit roli favoritek, zvítězit a bo-
jovat o postup mezi světovou elitu. 
Vedení českého hokeje věří, že skvělá 
divácká kulisa v Přerově pomůže děv-
čatům k vítězství,“ zmínil Lubomír 
Svoboda z HC ZUBR Přerov. Za kaž-
dé  vítězství  obdrží  tým  3  body, 
za výhru po prodloužení či samo-

statných nájezdech 2 body a za pro-
hru po prodloužení či samostatných 
nájezdech 1 bod. „Vítězem turnaje 
se stává mužstvo s nejvíce body a to 
se střetne v dodatečné kvalifikaci 
na dva vítězné zápasy s Japonskem, 
posledním týmem olympijských her 
v Soči o právo startovat na příštím 
Mistrovství světa v ledním hokeji 
žen,“ upřesnil Svoboda. To se bude 
konat  v  roce  2015  ve  švédském 
Malmö. Harmonogram turnaje na-
jdete na str. 13.   (ILO) 
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Den Země děti 
oslaví úklidem
Uklidit přírodu v okolí Bečvy se vy-
dají ve středu 23. dubna desítky ko-
lektivů školáků. Akci u příležitosti 
Dne Země pořádá Středisko volného 
času Atlas a Bios ve spolupráci s orni-
tologickou stanicí. Přírodovědný den 
se koná od 9 hodin v Bezručově ulici 
v areálu BIOS a ORNIS. Pro ty, kteří 
budou pracovat, je připraveno občerst-
vení. V případě velmi špatného počasí 
se akce uskuteční v jiném termínu. 
Školní kolektivy se musejí nahlásit 
dopředu na telefonu 581 735 009. 
V pátek 25. dubna se uskuteční Den 
Země na náměstí TGM. Dopolední 
program je určený pro školáky, děti 
se dozvědí, jak správně třídit odpa-
dy, a také na ně čekají hry a soutěže. 
Odpolední program bude patřt rodi-
nám s dětmi.   (RED)

Bude v Přerově 
hanácké ZEVO?
Beseda na téma „Hanácké ZEVO“ 
se uskuteční ve středu 16. dubna od 
16 hodin ve velkém sále společnosti 
Teplo na Horním náměstí v Přerově. 
Poprvé zde bude představen záměr 
zařízení pro energetické využití od-
padu, které by řešilo spalování zbyt-
kových komunálních odpadů z „ha-
náckého trojúhelníku“ – Přerovska, 
Olomoucka a Prostějovska.   (RED)

Stovky lidí si nenechaly ujít návštěvu prezidenta republiky Miloše Zemana v Přerově. Na Masarykově náměstí jej v pátek 

7. března uvítali krojovaní Hanáci chlebem se solí a štamprličkou pálenky z mirabelek. Hlavní setkání s Přerovany se uskuteč-

nilo v Městském domě v Přerově, kde měl každý možnost položit hlavě státu otázku. Prezident odpovídal na dotazy týkající 

se problematiky poplatků ve zdravotnictví, ukrajinského konfliktu, přijetí eura a zmínil se také o důležitosti stavby vodního 

koridoru Dunaj–Odra–Labe, který by podle něj do regionu přinesl stovky pracovních příležitostí. Na otázku studenta, zda chtěl 

být už v mládí prezidentem, Miloš Zeman odpověděl se svým typickým humorem: „Na rozdíl od amerických chlapců, kteří se 

chtějí stát prezidentem, já jsem se pod dojmem četby Káji Maříka chtěl stát hajným. Druhý můj sen – státi se důchodcem – se 

mi úspěšně splnil.“ Některým Přerovanům se prezident podepsal i do památníku. „Jeho podpis mám hned pod bývalým pre-

zidentem Klausem, ten se se mnou i vyfotil. Miloš Zeman mi podal ruku,“ svěřil se 79letý Josef Macík, který u příležitosti jeho 

návštěvy v Přerově složil báseň. Foto: Jiří Vojzola (ILO)

V Přerově strávil Zeman tři hodiny

České hokejistky jsou favoritkami. Přijďte fandit!

Zastupitelé se sejdou 28. dubna
Druhé letošní jednání přerovských 
zastupitelů se uskuteční v pondě-
lí 28. dubna ve 13 hodin v Klubu 
Teplo na Horním náměstí. V pra-
covním programu mají rozvojo-
vé, majetkoprávní, školské a so-
ciální záležitosti. Probírat se také 
budou plánované investiční akce. 
Jednání mohou zájemci sledovat 
i na webových stránkách města  
www.prerov.eu, přenos zajišťuje 
on-line Televize Přerov.  (RED)
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Nádrž u Hané zmizí, nahradí ji parčík

Prodávat lihoviny budou smět jen obchodníci s koncesí

Zdevastovaná kašna u restaurace Haná 

volá po změně už dlouho. Letos ji nahradí 

malý parčík. Foto: Ingrid Lounová

Místními obyvateli dlouho kritizované prostranství u restaurace Haná ještě letos změ-
ní svou tvář. Vybetonovaná vodní nádrž, která je odkladištěm odpadků, zmizí a na je-
jím místě bude malý parčík s vodním prvkem. Vybudování nové klidové zóny přijde 
na 5,3 milionu korun.

Jak aktivně stárnout, to bylo hlavním tématem mezinárodního sympozia, které se 

konalo v Domově pro seniory. Přerov zastupovala Marie Křižková (na snímku v pravo) 

a Jaroslav Skopal. Studenti gymnázia dříve narozeným tlumočili z angličtiny.

 Foto: Ingrid Lounová 

Původní záměr architekta – vytvo-
řit v této části města velkou kašnu 
s tryskající vodou – nevyšel. Nádrž tu 
vznikla na konci šedesátých let minu-
lého století, její součástí byl podstavec 
se čtyřmi skulpturami, které znázorňu-
jí rostlinné motivy. Jejich autorem je 
Ivan Theimer, jenž po roce 1968 emi-
groval a v zahraničí se stal uznávaným 
sochařem. Z jeho ateliéru je i známá 
Arionova kašna v Olomouci.
„Ještě jako malá holka si pamatuji, 
že v nádrži u Hané kdysi voda byla 

Majitelé pohostinství, barů, restau-
rací, ale i cukráren a obchodů s al-
koholem by měli zpozornět. K pro-
deji lihovin potřebují od druhé půle 
dubna novou koncesi. V přerovském 
obvodu si o ni dosud zažádala jen 
pětina počtu prodejců lihu a lihovin. 
Přitom lhůta pro její vyřízení končí 
už 17. dubna.
Tato povinnost se týká všech živ-
nostníků, kteří byli k 17. říjnu roku 

2013 oprávněni prodávat líh a liho-
viny v rámci obchodní nebo hos-
tinské živnosti. V Přerově by se 
uvedená povinnost měla týkat 497 
subjektů provozujících hostinskou 
činnost a přibližně stejného počtu 
podnikatelů s volnou živností, v po-
lovině března však místní podnika-
telé podali pouze 166 žádostí. „Po  
17. dubnu bude prodej lihu a liho-
vin bez koncese trestán pokutou až 

do výše jednoho milionu korun,“ 
upozorňuje vedoucí odboru evidenč-
ních správních služeb a živnostenské-
ho úřadu Jitka Kočicová. 
„Vzhledem k tomu, že dosud svoji 
povinnost splnila jen malá část z od-
hadovaného počtu prodejců, dopo-
ručujeme všem dotčeným podnika-
telům, aby podání žádosti o koncesi 
nenechávali na poslední chvíli,“ 
zdůrazňuje Petr Věrný z přerov-

ského magistrátu. Podání žádosti 
na živnostenském úřadě v těchto 
případech nepodléhá správnímu 
poplatku a není potřeba prokazo-
vat odbornou způsobilost. Žádost 
lze podat na kterémkoli obecním 
živnostenském úřadě v České re-
publice. Žádosti o vydání koncese 
vyřizuje Magistrát města Přerova, 
pracoviště živnostenského úřadu, 
Smetanova 7, Přerov.  (RED)

V Domově pro seniory se na kon-
ci února konal mezinárodní work-
shop věnovaný seniorům pod názvem 
Od aktivního občanství k euroobčan-
ství. Kromě místních účastníků se se-
tkání zúčastnili zástupci z dalších pěti 
zemí – Slovenska, Polska, Slovinska, 
Rumunska a Lotyšska.
Nesedět doma, aktivně se věnovat 
svým koníčkům a stýkat se s přáteli – 
to bylo hlavním poselstvím, které se 
neslo všemi vystoupeními účastníků 
workshopu. Přerov svými příspěvky 
prezentoval starosta Sokolské župy 
Středomoravské Jaroslav Skopal 
a Marie Křižková, aktivní seniorka, 
jež se účastní Univerzity třetího věku. 
„Jak si ty roky prožijeme, je v naší 
režii. Úpadek začne, když venku svítí 
sluníčko a my si zapneme televizi. 

Musíme ven mezi lidi, pěstovat si 
mezilidské vztahy. Vždyť aktivně 
prožité stáří je to nejlepší, co si mů-
žeme přát,“ sdělila svým kolegům 
osmdesátiletá Marie Křižková, která 
se tímto krédem řídí. Sympozia se zú-
častnili i studenti Gymnázia Jakuba 
Škody, kteří vystoupení v anglič-
tině seniorům překládali. Poslední 
setkání mezinárodního projektu se 
uskuteční v červnu ve slovenském 
Bardějově a v polské Krynici, jež 
leží nedaleko od slovenských hranic. 
„Společného projektu se zúčastnili 
studenti z účastnických zemí, senioři 
a na závěrečnou konferenci přiveze 
každá delegace své umělce – zpěváky, 
tanečníky nebo divadelníky,“ zmíni-
la Pavla Roubalíková z přerovského 
magistrátu.  (ILO)

Senioři si předávali zkušenosti, jak aktivně žít

a někdy tam i tryskala. Někteří od-
vážlivci se v ní v létě koupali, ale byla 
to spíše taková stoka,“ vzpomněla 
obyvatelka Přerova Eva Horáková. 
Vybetonovaná vana tak dlouhá de-
setiletí nemá žádné využití a hyzdí 
okolí. „Nádrž je v žalostném stavu, 
lidé do ní vhazují odpadky a občané 
zmíněné místo dlouhodobě kritizu-
jí,“ poukázal na špatný stav primátor 
města Jiří Lajtoch. Město už si ne-
chalo zpracovat projektovou doku-
mentaci a z rozpočtu vyčlenilo více 
než pět milionů na revitalizaci této 
lokality v ulici Bří Hovůrkových. 
„Sochařské dílo bude i nadále sou-
částí nově upravené plochy, s auto-
rem jsme to konzultovali,“ zmínil 
Michal Zácha, náměstek primátora. 
Demoliční práce, kdy se zlikviduje 
betonová nádrž a zasype se zeminou, 
jsou naplánovány na začátek léta. 
Nový parčík s lavičkami a novým 
prvkem by měl být dokončen ještě 
letos.  (ILO)
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O Škodově, Husově a Kojetínské uli-
ci se v Přerově mluví jako o sociálně 
vyloučené lokalitě, kterou převážně 
obývají romští občané. V minulosti 
ale tomu bylo jinak. V okolí nádraží 
měli své fabriky a obchody živnost-
níci, bydleli tu drážní zaměstnanci 
a v hotelech přespávali obchodníci. 
„V Průvodci Přerovem z roku 1904 
se píše, že ve Škodově ulici stál hotel 
Praha, hotel Nový a další restaurace, 
byla tu i továrna Heinik. V Tovární 
ulici byl zase hotel Přerov a ve 30. le-
tech tu byl postavený hotel Grand. 
V Kojetínské ulici v té době stával 
cukrovar a v Tovární ulici fabriky 
na výrobu zemědělských strojů,“ při-
pomněla zašlou prvorepublikovou 
slávu lokality historička a zároveň 
přerovská radní Šárka Krákorová 
Pajůrková. 
Současný stav Škodovy ulice je jiný – 
vybydlené opuštěné domy, hromady 
sutin a černé skládky. Zchátralou 
čtvrť město prodalo zhruba před sed-
mi lety i s nájemníky společnosti 
Opera Bohemia. Ta své původní sliby 
na přestavbu celého prostranství a vý-
stavbu multifunkčních domů nespl-
nila. Město proto od smlouvy s nese-

riózní firmou, jež nesplnila závazky, 
odstoupilo a teď se s ní soudí.
Problémové ulice částečně monitoruje 
kamerový systém. Dvě kamery dohlí-
žejí na autobusové nádraží, kamera je 
v Denisově, v Kojetínské ulici za pod-
jezdem i ve Škodově ulici a ještě letos 
přibude další kamera na křižovatku 
Škodovy a Husovy ulice. K větší-
mu pocitu bezpečí by v této části 
města mělo, podle názoru některých 
Přerovanů, přispět i znovuotevření 
služebny policie, která tu byla zru-
šena před několika lety. „Obrátili se 
na mě občané, abych vyzval své ko-
legy zastupitele, abychom se zabývali 
opětovným otevřením tamní služebny 
policie. Tento požadavek jsme schvá-
lili a vedení města už jedná s Policií 
ČR,“ zmínil radní Jaroslav Čermák. 
Vše ale bude záležet na vedení poli-
cie, které kvůli snížení svého rozpoč-
tu nemá dostatek počtem policistů. 
Čtyřiadvacetihodinovou přítomnost 
policistů by přivítali i městští stráž-
níci, kteří tu jsou často vidět. „Před 
nádražím máme hlídku denně, takřka 
stále. Dohlížíme na zákaz kouření 
na autobusovém nádraží i na to, aby 
tam bezdomovci nepopíjeli alkohol. 

Občas zajíždíme k řešení konfliktů 
i do tamní ubytovny,“ informoval 
zástupce ředitele Městské policie 
v Přerově Miroslav Komínek.  
Přerované ale kritizují i nepořádek 
v okolí nádraží. „Kolem stánku si 
uklízím sama, protože je tu pořád hod-
ně vajglů a smetí. Ráno se zamykám, 
protože se tu bojím. Místní malé děti 
tu na mě pokřikují a chtějí po mně 
cigarety,“ zmínila prodavačka v ne-
dalekém stánku. České dráhy zajišťují 
na svých pozemcích pravidelný úklid 
jedenkrát týdně, v případě potřeby 
i mimořádné čištění. „Větší problé-
my zaznamenáváme na prostranství 
v okolí mašinky, kde se pravidelně 
shromažďují nepřizpůsobiví občané 
a bezohledně zanechávají na místě 
vše, co jim odpadne od ruky. Uklízíme 
i v blízkosti výpravní budovy. Město 
Přerov pak zajišťuje strojový úklid 
na svých pozemcích v okolí nádra-
ží přibližně dvakrát týdně. Stojany 
na kola jsou města,“ sdělila Kateřina 
Šubová, tisková mluvčí Českých drah. 
V případě žebrajících bezdomovců 
v blízkosti vstupu do vestibulu zasa-
huje ostraha bezpečnostní agentury 
Českých drah.  (ILO)

Lidé chtějí, aby se policie 
na nádraží znovu vrátila
Zatímco v minulosti znamenalo bydliště u nádraží v Přerově dobrou adresu, dnes je 
tomu naopak. Přerovské přednádraží patří k místům, kde se lidé necítí bezpečně.  
I když samotná hlavní budova Českých drah i jednotlivá nástupiště prošly velkou 
přestavbou, ulice v okolí rozhodně k výkladním skříním města nepatří.

Jak hodnotíte lokalitu před nádra-
žím?

Jiří Pluhař, 
Bochoř
V noci bych tady 
sám nešel, je tu 
tma, málo světel 
a některé naše 
spoluobčany je 

lepší nepotkat. Občas tu před ná-
dražím parkuji kolo a musím říct, že 
se mi zatím nic neztratilo. Ale vadí 
mi ten nepořádek kolem stojanů 
na kola, leží tu ještě listí z podzimu, 
torza kol, smetí a vajgly, prostě nikdo 
to neuklízí.

Jaroslav 
Blaťák, Přerov
Lokalita je sice 
pod kamerami, 
ale ztratilo se mi 
tu kolo, co dál 
k tomu říci. 

Pavlína 
Sladká, 
Ostrava
Necítím se tady 
bezpečně. Roz-
dáváme letáčky 
a měla jsem tu 

jeden konflikt s místními. Obtěžu-
jí nás tu malé děti, sprostě na nás 
pokřikují, přitom jejich rodiče jdou 
vedle a vůbec je ani neokřiknou.

Miroslav 
Šamořil, 
Přerov
Pro ženy je to 
tu nebezpečné, 
je tu hodně div-
ných individuí, 

já bych se snad ubránil. Kolem té 
vystavené lokomotivy před nádražím 
vysedávají děcka a mládež a vypadá 
to tam hrozně.

Eliška 
Remešová, 
Kroměříž
Je tu hodně bez-
domovců, pofi-
derní existence 
se psy, někteří 

žebrají peníze a cigarety, po pravdě 
řečeno – bojím se jich a navíc je tu 
všude nepořádek.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

K většímu bezpečí před nádražím by přispělo znovuotevření policejní služebny, míní občané Přerova. Foto: Ingrid Lounová
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Věda je jeho koníčkem, poznatky předává studentům

Magistrát získal bronz

Profesor Vladimír Strakoš je typem 
člověka, kterého jeho práce nesmírně 
baví a dokáže o ní vyprávět s velkým 
zaujetím. Neustále sleduje nové tren-
dy ve vědě a technice a své poznat-
ky rád předává studentům. Přitom 
jeho cesta ke vzdělání nebyla vůbec 
jednoduchá. „Původně jsem se vy-
učil elektrikářem. Pak jsem získal 
stipendium z Vítkovic a nastoupil 
jsem jako vítkovický zaměstnanec 
na průmyslovku. Abych šel studovat 
dál, na vysokou školu, bylo pro nás 
nepředstavitelné. Neměli jsme peníze 
a žili jsme s maminkou ze sirotčího 
důchodu,“ vzpomíná na své začátky 
Vladimír Strakoš. Touha po vzdělání 
byla ale silnější a po průmyslovce ješ-
tě vystudoval Vysokou školu báňskou 
v Ostravě, obor důlní strojnictví, me-
chanizace a elektrizace. „Potom jsem 
nastoupil do Ostravsko-karvinských 
dolů, prošel jsem mnoho provozů 
a získal hodně zkušeností, které dají 
člověku jiný náhled na život. Byl 
jsem výzkumným pracovníkem a 
podílel se na automatizaci v dolech,“ 
popsal své první zaměstnání Vladimír 
Strakoš. Později ho lákala profese 
učitele a své bohaté zkušenosti zúro-

Šestici osobností, jež v minulém roce získaly Cenu města Přerova, doplňuje profesor Vladimír Strakoš. Dlouholetý 
výzkumný pracovník a pedagog má osobní podíl na založení a rozvoji Vysoké školy logistiky v Přerově. Působí 
tam od jejího založení až po současnost, několik let byl jejím rektorem, své bohaté vědomosti a poznatky stále 
předává studentům.

Inzerce A141003511

Inzerce A141000362

čil coby pedagog na hornické fakul-
tě. V té době už psal knihy, skripta 
a odbornou literaturu. Do dnešních 
dní má na svém kontě  více než 250 
odborných publikací. „Nikdy jsem 
nebyl ve straně a vše jsem si musel 
vybojovat svou prací. Byl jsem prv-
ní nestraník, který se stal docentem 
a před revolucí v roce 1989 i profe-
sorem,“ vzpomněl Vladimír Strakoš. 
Ve svých 79 letech oplývá takovou 
energií, kterou by mu mohli závidět 
i mnohem mladší kolegové. 
V roce 2004 stál u vzniku Vysoké 
školy logistiky v Přerově. „Obor lo-
gistika jsem navrhl já, chtěl jsem, aby-
chom byli originální, a to se podařilo. 
Nikde jinde se logistika dosud ne-
studovala. Když jsme začínali, měli 
jsme 50 studentů, dnes jich máme 
870, mohou studovat v bakalářském 
i inženýrském studiu. Ti nejschop-
nější pokračují v doktorském studiu 
na Dopravní fakultě v Praze,“ vysvětlil 
Vladimír Strakoš, který má stále plno 
plánů. „Co se nerozvíjí, zaniká. I škola 
se musí rozvíjet. Když ustanou nové 

impulzy, a to platí obecně pro všechna 
odvětví, postupně to umírá,“ nastínil 
Strakoš. Jeho zatím největší vizí je 
získat pro školu zahraniční odborní-
ky, kteří by studenty učili v angličti-
ně. „Sám jsem měl možnost navští-
vit univerzity v Japonsku, Americe, 
v Kanadě, na Novém Zélandě, ale také 
na mnoha místech Evropy, a znalost 
angličtiny je tu velmi důležitá,“ zmínil 
pedagog, v jehož soukromé statistice 

je 54 navštívených univerzit napříč 
pěti kontinenty. Přesto spoustu času 
v poslední době tráví v Přerově. „Tak 
trochu už cítím, že se Přerov stal mým 
druhým domovským městem, hned 
za mou Ostravou. Loňské ocenění 
mě proto velmi potěšilo a byl bych 
rád, kdyby se Přerov i nadále rozvíjel 
a vysoká škola ve městě k tomu při-
spívala,“ uzavřel profesor Vladimír 
Strakoš.  (ILO)

Na jubilejním desátém ročníku ná-
rodní konference kvality ve veřej-
né správě, která se konala v Hradci 
Králové, převzal tajemník přerov-
ského magistrátu Jiří Bakalík Cenu 
za kvalitu ve veřejné správě za rok 
2013. Magistrát se tak zařadil mezi 
města, která byla oceněna bronzo-
vým stupněm organizace zvyšují-
cí kvalitu veřejné služby. „Získané 
ocenění je výsledkem úsilí celého 
pracovního kolektivu. Současná ve-
řejná správa se vyznačuje mimořád-
nou náročností, a to jak v oblasti 
vzrůstajícího počtu nově přijatých 
legislativních norem, tak i v oblas-
ti každodenního styku s občany. 
Ocenění nás motivuje, abychom se 
příští rok ucházeli o stříbrný stupeň 
ceny za kvalitu,“ uvedl Jiří Bakalík. 
Zároveň vzpomněl, že cena navazu-
je na loňské i předloňské úspěšné 
výsledky průzkumu spokojenosti 
klientů s prací magistrátu a jeho za-
městnanci.  (AK)

Vloni získal prof. Vladimír Strakoš Cenu města Přerova za osobní podíl při založení 

Vysoké školy logistiky v Přerově.  Foto: Ingrid Lounová
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„Začneme nově nabízet bezlepko-
vou, šetřící, diabetickou a diabe-
ticko-bezlepkovou dietu. V případě 
posledních dvou diet bude nutná 

spolupráce rodičů s určeným pra-
covištěm školního stravování. 
Podmínkou pro poskytování diet-
ního stravování je lékařské potvr-

zení,“ uvedl náměstek přerovského 
primátora Dušan Hluzín. Dietní jídla 
pro alergiky – například na mléko 
a vejce – školy nabízet nebudou. 
„Nejedná se ani o alternativní formy 
stravování, nebudeme připravovat 
zvlášť stravu třeba pro vegetariány 
či vegany. Jde nám o to, ať pomů-
žeme dětem, které trpí třeba celiakií 
a musejí dodržovat přísný dietní re-
žim, který je jediným celoživotním 
způsobem léčby. Právě jejich rodiče 
nás o tuto službu žádali,“ zdůraznil 
náměstek Hluzín. Garance kvality 
bude zajištěna vyškoleným perso-
nálem, spoluprací s dietní sestrou, 
technickým zázemím pro přípravu 
diet a dodržením zásad jak při pří-
pravě jídel, tak při jejich rozvozu. 
Jednotlivé diety pak budou expedo-
vány ve speciální termokazetě přímo 
jmenovitému strávníkovi.

Počet zájemců o dietní stravování 
školy zjišťovaly už v březnu pro-
střednictvím ankety, v dubnu se 
aktuální stav vyhodnotí a v květ-
nu už začne nový systém fungovat. 
„Rodiče budou v rámci ankety se-
známeni i s tím, kolik za dietní stra-
vu zaplatí. S rozdílem ceny oproti 
běžné stravě samozřejmě musejí 
počítat. Podle druhu diety a věku 
strávníka bude navýšení v rozpětí 
od osmi do osmnácti korun,“ upřes-
nila vedoucí odboru školství a sociál- 
ních věcí přerovského magistrátu 
Romana Pospíšilová. 
Novinku je možno zavést díky změ-
nám v oblasti školního stravová-
ní, kterými v loňském roce prošly 
školní jídelny zřizované městem. 
„Máme možnost řešit dietní stra-
vování centrálně. Náš návrh se se-
tkal s podporou ředitelství Zařízení 
školního stravování se sídlem 
v Kratochvílově ulici v Přerově. 
Padlo rozhodnutí, že dietní strava 
se bude připravovat na odloučeném 
pracovišti tohoto zařízení, a to v ku-
chyni v Želatovské ulici,“ řekl zá-
věrem náměstek Hluzín.  (KOM)

Ve školních jídelnách se budou podávat i bezlepková jídla

Od května se ve školních jídelnách budou podávat i bezlepková jídla. Obědy se bu-

dou do jídelen dovážet ve speciálních termokazetách. Foto: Ingrid Lounová 

Inzerce A141003499

Přerovské děti, které jsou nuceny dodržovat dietní režim, už nemusejí stát ve škol-
ní jídelně stranou. Od května pro ně začnou kuchaři vařit speciální stravu, která jim 
bude dopravena přímo do jídelny jejich mateřské, základní či střední školy. Radní 
města pro tento účel odsouhlasili nákup speciálních přepravních termokazet za tři 
sta padesát tisíc korun – záměr ale ještě musejí posvětit zastupitelé. 
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V Újezdci to žije, baví se tu od masopustu až po advent
Poměrně klidná místní část Přerova nezatížená frekventovanou dopravou láká 
v poslední době čím dál víc rodin k bydlení. V současné době žije v Újezdci 792 
obyvatel, což je o sto dvacet lidí víc než před deseti lety. Málokterá část Přerova 
se také může pochlubit tolika novými ulicemi s rodinnými domy jako právě Újez-
dec. V budoucnu se dokonce počítá s tím, že díky rozrůstající se zástavbě dojde 
k úplnému propojení s Přerovem.

První písemná zmínka o Újezdci se 
objevila už ve 12. století, kdy spo-
lu s Dluhonicemi, Horní Moštěnicí 
a Tršály patřil olomouckému bisku-
povi. Traduje se, že po staletí se této 
vesnici říkalo Bagárňa, a to kvůli 
místním starším ženám, jež kouřily 
fajfku a takzvaně bagovaly. Od roku 
1976 je Újezdec, který se nachází 
3,5 km jihovýchodně od Přerova, 
místní částí Přerova.
 
V úřadovně býval ustájený 
obecní býk

Nejpalčivějším problémem, který 
trápí obyvatele Újezdce, je špatný 
stav chodníků a silnic. „V posled-
ních letech se dočkala rekonstrukce 
páteřní komunikace v Hlavní ulici, ta 
už je z velké části opravená. Novou 
vozovku, chodníky i cyklostezku má 
i Přerovská ulice. Poslední velkou 
investiční akcí, která skončila před 
třemi lety, byla rekonstrukce silni-
ce, chodníků a osvětlení ve Větrné 
ulici,“ informoval předseda tamního 
osadního výboru Radomil Lepič. 
Silnici v Duhové ulici si díky pří-

spěvku z fondu infrastruktury zbu-
dovali na vlastní náklady sami sta-
vebníci, kteří tu bydlí. „Vloni se 
po dlouhých letech dočkali opravy 
komunikace i lidé bydlící v ulici Pod 
Dubičky. Letos bude částečně opra-
vena komunikace Zahrádky.Všechny 
silnice v Újezdci jsou ve správě měs-
ta, žádná silnice není krajská. Jsme 
tak zcela odkázaní na financování 
z města,“ vysvětlil Lepič. Opravená 
je hasičská zbrojnice i budova úřa-
dovny, kde byl v minulosti ustájený 
obecní býk, někteří starousedlíci tak 
objektu neřeknou jinak než bejčár-
na. Důstojný vzhled má díky péči 
místních věřících i tamní kaple Jana 
Sarkandra. 
„Vadí nám nedostatečná údržba chod-
níků a v létě přerostlá tráva na obec-
ních pozemcích. Hlavně soukromí 
zemědělci si stěžují, že se neudržují 
polní cesty a biotopy, kde jsou vy-
sazené stromky. Plevel z cest se tak 
zanáší na soukromá pole. Před dvě-
ma lety nám v rámci veřejné služ-
by pomáhali nezaměstnaní, poté co 
se institut veřejné služby zrušil, tak 

se vodil medvěd od nepaměti, letos 
bylo v průvodu 35 masek i s muzi-
kou. Pamatuji, a není to tak dlouho, 
že se na návsi sešlo sedmdesát maš-
kar. Místní hospodyně jsou pohostin-
né a průvod obdarovávají koblihami, 
klobásami a nechybí ani štamprličky 
slivovice,“ popsal Lepič. V minulosti 
se ve vesnici konalo také pochovávání 
basy, to ale skončilo s uzavřením míst-
ního hostince. K obnoveným tradicím 
patří pálení čarodějnic na svatojakub-
skou noc 30. dubna. „Organizátorem 
akce je TDT tým, což jsou mladí lidé, 
kteří pořádají akce pro rodiny s dětmi. 
Pálení čarodějnic je v jejich režii,“ 
vysvětlil Hoferek. V květnu následují 
hodové slavnosti, jež se letos budou 
konat už potřetí. V červnu oslavují 
Den dětí a o prázdninách se na trénin-
kovém hřišti koná stankiáda – třídenní 
akce pro rodiče s dětmi. „Přes den je 
zábava – nejrůznější hry – a večer 
opékání špekáčků s muzikou nebo 
kytarami,“ doplnil Lepič. 

Do akcí se zapojují děti i dospělí
Na podzim organizují v Újezdci dra-
kiádu, uspávání broučků s lucernami 
a na Miluláše vesnici obchází čerti, an-
dělé a Mikuláš. V prosinci už podruhé 
rozezněl místní kapli  adventní kon-
cert violoncellové kapely Arrhythmia  
a 23. prosince se scházejí místní u vá-
nočního stromu a děti z mateřské ško-
ly dostávají dárky od osadního vý-
boru. „U stromu se zpívají koledy 
a loni jsme tu měli i gospelový sbor 
z Přerova. Na Štědrý večer chodí dům 
od domu koledníci a zpívají koledy. 
Za mého dětství chodil i šperechta 
neboli ponocný a troubil na volský 
roh,“ zavzpomínal Radomil Lepič. 
Místní seniorky se pravidelně scházejí 
v budově mateřské školy ke cvičení 
taj-či, tamní dříve narození mají také 
svůj Klub důchodců, kde se pravidelně 
schází, a jezdí na zájezdy po okolí.
Ve vesnici je jeden obchod, pohos-
tinství a mateřská škola, do základ-
ní školy dojíždějí děti do Přerova. 
„Máme tu i několik živnostníků a fi-
rem – řeznictví, tři stolárny, tři sta-
vební firmy, klempíře-pokrývače, 
zámečníka, kováře, kadeřnici a tři 
soukromě hospodařící zemědělce,“ 
doplnil Lepič. V roce 2001 se lidé 
z Újezdce zúčastnili referenda za od-
tržení obce od Přerova, v něm se 
většina místních přiklonila k názoru 
zůstat místní částí města.  (ILO)

Masopustní veselí má v Újezdci tradici. Letošní průvod maškar se prošel obcí 

v první březnový den. Foto: Ingrid Lounová

na tyto práce nejsou lidi,“ posteskl 
si Lepič.
O sportovní vyžití se v obci stará 
TJ Sokol, jež vede ke sportu mlá-
dež, a místní sportovci také vybu-
dovali víceúčelové fotbalové hřiště. 
Hybnou silou společenského života 
je místní Sbor dobrovolných hasičů. 
„Bez jejich pomoci si vůbec nedove-
du představit konání všech akcí, které 
v obci pořádáme. Letos v červnu naši 
hasiči oslaví 110. výročí od svého 
založení,“ zmínil Lepič. O zábavu 
pro děti i dospělé se stará nezisková 
organizace Keramika. „Máme vlast-
ní pec, kde vypalujeme keramické 
výrobky. Pečeme i perníčky, loni se 
do jejich tvoření pustili muži, nej-
staršímu bylo 72 let. Naposledy jsme 
pekli bábovky, jindy zase tvoříme 
a pleteme z papíru věnce a srdce,“ 
nastínil Josef Neděla, který je také 
členem osadního výboru. 

Kulturní sál suploval hostinec, 
ten je zavřený

Co ale v Újezdci po uzavření staré 
hospody místním nejvíc schází, je 
společenská místnost. „Nemáme so-
kolovnu, tělocvičnu ani kulturní sál, 
kde by se mohly konat plesy, šibřinky 
nebo třeba pochovávání basy. Všechny 
akce se musí konat jen v létě, takže 
jsme vždy závislí na počasí,“ postes-
kl si Neděla. Většinu společenských 
akcí tak pořádají na místním tréninko-
vém hřišti. „Loni jsme tu vybudovali 
multifunkční zpevněnou asfaltovou 
plochu, letos máme v plánu dětské 
hřiště s šesti hracími prvky a veřej-
ným osvětlením. Celá investice by 
se měla vejít do 300 tisíc korun,“ po-
psal Zbyněk Hoferek, člen osadního 
výboru. Hřiště chtějí dokončit ještě 
do hodů, jež se konají na první májo-
vou neděli. Hody patří k novodobým 
újezdeckým tradicím, k těm letitým se 
řadí vodění medvěda s masopustním 
průvodem, jen nakrátko se tradice 
přerušila. K jejímu znovuobnovení 
přispěl místní Český červený kříž, 
ten ale letos v lednu zanikl, nicmé-
ně tradice přetrvávají. „V Újezdci 



Povídání o Unii s bývalou velvyslankyní
Nesnášíte evropské byrokraty? Nemáte rádi balené koblihy? Zlobí vás zákaz 
žárovek? Představujete si, že Unie by měla vypadat úplně jinak? Nebo jí fan-
díte a chcete o ní vědět víc? Přijďte si popovídat s přerovskou rodačkou, býva-
lou velvyslankyní při EU a ministryní zemědělství Milenou Vicenovou, rozenou 
Prchalovou. Dozvíte se, jak to opravdu chodí v Bruselu, a hlavně co může při-
nést Evropská unie občanům Přerova. Setkání se uskuteční v Mervartově síni 
přerovského zámku ve středu 2. dubna v 17 hodin.  (RED)
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Nový výstražný systém bude varovat 
obyvatele Přerova a jeho okolí před 
nebezpečím povodní. Včasným varo-
váním se tak dá předejít některým ztrá-
tám na majetku a výrazně omezit další 
negativní jevy, které způsobují rozlivy 
z  Bečvy, Olešnice a Strhance. 
Řešení povodňových situací je značně 
složité a členové povodňových orgánů 
musí pracovat s velkým množstvím 
informací. Město Přerov se proto roz-

hodlo realizovat projekt protipovod-
ňových opatření za finanční podpory 
z Operačního programu životního pro-
středí ČR. „Díky tomu byl například 
zřízen nový varovný systém v míst-
ních částech Dluhonice, Lověšice, 
Penčice, Popovice a instalován mě-
řicí systém na řekách protékajících 
Přerovem. Všechna tato zařízení jsou 
propojena s republikovými systémy 
a jsou uvedena v digitálním povod-

Další krok k ochraně před povodněmi

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Osmek 7. 4. 
 Horní náměstí 14. 4. 
 Seifertova u výstaviště 22. 4. 
 Svornosti 28. 4. 
 Na Odpoledni u lékárny 7. 4. 
 Riedlova křižovatka 14. a 28. 4. 
 Za Mlýnem 3 22. 4. 
 Sokolská parkoviště 7. a 22. 4. 
 Sokolská u domu 28 14. a 28. 4. 
 V. Dlážka školní jídelna 7. 4. 
 P. Jílemnického u VST 22. 4. 
 Na Hrázi za mostkem 14. a 28. 4. 
 Mervartova 9 7. a 22. 4. 
 tř. 17. listopadu zezadu 14. a 28. 4. 
 Dluhonice točna 8. 4. 
 Dluhonice u bývalé školy 1. a 29. 4. 
 Dluhonice u prodejny 15. 4. 
 Wurmova za KSZ 22. 4. 
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 8. a 22. 4. 
 Jižní čtvrť I/4 1., 15. a 29. 4. 
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům 29. 4. 
 Šrobárova 13 8. 4. 

 Kozlovská parkoviště 1., 15. a 29. 4. 
 Pod Valy u parkoviště 22. 4. 
 Bayerova 2 8. 4. 
 Svisle za samoobsluhou 1., 15. a 29. 4. 
 Trávník parkoviště 22. 4. 
 Trávník u Chemoprojektu 22. 4. 
 Budovatelů 1 8. a 22. 4. 
 Budovatelů 5–7 8. 4. 
 U Tenisu parkoviště 1., 15. a 29. 4. 
 U Rybníka u trafa 9. a 23. 4. 
 Petřivalského parkoviště 2. a 30. 4. 
 Tyršova parkoviště 16. 4. 
 Dvořákova u Rusalky 9. 4. 
 Dvořákova u garáží 2., 16. a 30. 4. 
 Purkyňova denní pobyt 23. 4. 
 B. Němce za VST 2., 16. a 30. 4. 
 Optiky u lékárny 9. 4. 
 Husova dvůr 23. 4. 
 Pod Skalkou parkoviště 9. 4. 
 Olomoucká u stavebnin 16. 4. 
 Hranická u bývalé cihelny 23. 4. 
 Dr. M. Horákové 2. 4. 

 1. května 30. 4. 
 Alšova u stadionu 9. a 23. 4. 
 Pod Hvězdárnou parkoviště 2., 16. a 30. 4. 
 Žižkova u kašny 10. 4. 
 Lověšice Drážní 17. 4. 
 Lověšice U Sokolovny 24. 4. 
 Vaňkova dvůr 3. 4. 
 Kozlovice začátek obce 10. a 24. 4. 
 Kozlovice náves 3. a 17. 4. 
 Kozlovice Na Vrbovcích 10. 4. 
 Kozlovice Tučínská 24. 4. 
 Nerudova 33 10. 4. 
 Tománkova u garáží 3. a 17. 4. 
 Wolkerova 15 24. 4. 
 Fr. Rasche u parku 10. a 24. 4. 
 Na Loučkách 15 3. a 17. 4. 
 V. Novosady u kostela 10. a 24. 4. 
 Újezdec Větrná 17. 4. 
 Újezdec malé hřiště 3. 4. 
 křiž. Teličkova – Sportovní 11. a 25. 4. 
 Popovice U trati 4. a 18. 4. 
 Vinary u garáží 11. 4. 

 Vinary Ve dvoře 18. 4. 
 Vinary Mezilesí II 25. 4. 
 Vinary Růžová 4. 4. 
 Henčlov náves 18. 4. 
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 4. 4. 
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 4. 4. 
  Henčlov Zakladatelů (u býv. 
školy) 18. 4. 

 Výmyslov 4. 4. 
 Penčice Penčičky u obchodu 25. 4. 
 Penčice V Kótě 11. 4. 
 Čekyně k sokolovně 25. 4. 
 Čekyně Na Červenici 4. 4. 
 Čekyně Podlesí 11. 4. 
 Čekyně Borošín 18. 4. 
 Lýsky k obchodu 11. 4. 
 Lýsky za mostkem 25. 4. 
 Žeravice Na návsi 18. 4. 
 Žeravice Lapač 4. 4. 
 Jasínkova za Priorem 24. 4. 

ňovém plánu, který členové povod-
ňových komisí včetně ostatních zá-
jemců mají k dispozici na webových 
stránkách Přerova. Informace najdou 

v sekci krizové situace – povodňová 
ochrana,“ sdělil zaměstnanec ochra-
ny a krizového řízení přerovského 
magistrátu Josef Vaculík.  (AK)

Europoslankyně Olga Sehnalová, 
která v Evropském parlamentu 
zasedá ve Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitele, již léta pořá-
dá ve Zlínském a Olomouckém kraji 
školení nejen pro seniory s cílem 
návštěvníkům vysvětlit, jak se brá-
nit nekalým obchodním praktikám 
a problematickým předváděcím ak-
cím. Jaké jsou reakce lidí? A na co 
se nejčastěji ptají?

Paní poslankyně, semináře pořá-
dáte již třetím rokem, jaký je u lidí 
ohlas?
Musím říci, že jsme se v uplynulých 
třech letech s nepříznivým ohlasem 
na naše semináře nesetkali. Naopak. 
Právě i díky dobré odezvě jsem ni-
kdy nezapochybovala o tom, že dě-
láme užitečnou a prospěšnou věc. 

Byla nějaká reakce, která vás bě-
hem seminářů překvapila?
Možná mne znovu a znovu překva-
puje to, jak skutečně důvěřivě a be-
zelstně lidé přistupují k podpisům 
různých smluv. Často nemají ani ko-
pie, ani žádný jiný doklad a spoléhají 
na to, že se jim nemůže nic hrozného 
stát nebo že se věci „nějak“ vyřeší. 
Zajímavé jsou i reakce lidí na růz-
né příklady nekalých obchodních 
praktik. Je vidět, že s nimi mají své 
bohaté zkušenosti. Jakmile slyší, že 
jejich případ není ojedinělý, je debata 
hned živější a otevřenější.

Na co se lidé během seminářů nej-
více ptají?
Během debat se lidé často ptají 
na konkrétní situace, do kterých se 
sami nebo jejich příbuzní a známí 
dostali. Já se snažím vysvětlovat 
evropskou agendu ochrany spotře-
bitelů, co mohu dělat a dělala jsem 
jako poslankyně Evropského parla-
mentu. Snažím se vysvětlit, že ev-
ropské standardy jsou v drtivé vět-
šině případů standardy minimálními 
a že jednotlivým členským státům 
EU se nebrání, aby měly přísnější 

pravidla, což je třeba případ sever-
ských států. Musím proto dát lidem 
za pravdu, že v České republice 
máme v ochraně spotřebitelů mnoho 
co napravovat.

Jak vás to vlastně napadlo, orga-
nizovat tyto semináře?
Nápad pořádat tyto semináře vyply-
nul poměrně přirozeně z toho, že 
v Evropském parlamentu působím 
ve Výboru pro vnitřní trh a ochra-
nu spotřebitele. Jednak se mi v té 
době zdálo, že skutečně praktic-
kých informací ke každodennímu 
použití je mezi lidmi obecně vel-
mi málo a poznatků o otřesných 
praktikách zejména vůči seniorům 
přibývalo. 

Myslíte si, že to bude mít nějaký 
efekt? Jaká je podle vás nejúčin-
nější prevence proti nepoctivým 
prodejcům?
Pokud jde o problematické před-
váděcí akce, ta nejúčinnější rada 
je samozřejmě na ně prostě nejez-
dit a lákavé pozvánky ignorovat. 
Smyslem našich seminářů ale není 
upozorňovat pouze na předváděcí 

akce. Pojem nekalých obchodních 
praktik je mnohem širší. Můžete se 
s nimi setkat v kamenném obchodě, 
stejně jako třeba při prodeji pro-
střednictvím internetu. Ale lidem 
dáváme rady a informace, i pokud 
jde třeba o reklamaci zboží a po-
dobně. Myslím si, že od doby, kdy 
jsme se semináři začali, je skutečně 
informací mezi lidmi mnohem více 
a problematika ochrany spotřebitele 
se pomalu, ale jistě dostává do cen-
tra pozornosti médií. A to je základ 
pro to, abychom měli dobře infor-
mované a mnohem sebevědoměj-
ší spotřebitele, kteří si nenechají 
všechno líbit.

Budete v seminářích pokračovat? 
V současné době probíhají přípravy 
na volby do Evropského parlamen-
tu. Dostanu-li opět důvěru občanů, 
budu v organizování seminářů po-
kračovat. Ráda bych lidem předsta-
vila nový občanský zákoník, který 
přinesl řadu změn. 

Bližší informace o europoslankyni 
Olze Sehnalové a jejích aktivitách 
naleznete na www.sehnalova.cz

Semináře europoslankyně Olgy Sehnalové pomáhají lidem bránit se „Šmejdům“



„Počasí turistice přeje, zima je mírná 
a jarní počasí zlákalo na vycházku 
do přírody 217 lidí. Přišly i rodiny 
s malými dětmi a mezi účastníky jsou 
i turisté ze Slovenska. Nejvíce lidí si 
zvolilo 22kilometrovou trasu,“ sdě-
lil Pavel Šlesinger z Klubu českých 
turistů Spartak Přerov.  Na 30kilo-
metrovou trasu si vyšlápl i Jaroslav 
Pěček. „Obyčejně chodím kratší tra-
sy, dnes jsem se ale vydal na třicítku. 
Nebylo bláto, povrch byl většinou 
tvrdý, šlo se mi dobře,“ sdělil Pěček, 
který v minulosti běhal i maratony. To 
Zdeňka Šimerová se vydala na 22ki-

lometrovou trasu, ročně se účastní 
hned několika turistických výšlapů, 
její loňský turistický součet činí 1500 
kilometrů.
Do cíle pro zasloužený chléb se 
sádlem a škvarky dorazilo i všech 
třiadvacet dálkových turistů. „Ti 
nejrychlejší, kteří trasu částečně 
i běželi, přišli do cíle po šesti ho-
dinách od startu. To je třeba pří-
pad Jiřího Březiny, ostatním pa-
desátikilometrová túra trvala osm 
až devět hodin,“ sdělil pořadatel 
Vladimír Wnuk z Klubu českých 
turistů Spartak Přerov.  (ILO)
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Padesátku zvládli ti nejrychlejší za šest hodin

Inzerce A141003988

Inzerce A141000772

Po turistických značkách Přerovské padesátky memoriálu Jiřího Caletky se v sobotu 8. března vydaly více než 
dvě stovky turistů. Na nejdelší padesátikilometrovou trasu vyrazilo třiadvacet borců, mezi nimi nechyběl ani 
75letý Jiří Březina z Přerova.

Na turistickou vycházku po okolí Přerova se v sobotu 8. března vydaly více než dvě 

stovky lidí, nechyběly ani rodiny s dětmi. Foto: Ingrid Lounová

Další příležitost – vycházku do příro-
dy nabízejí turisté v sobotu 19. dub-
na, kdy se koná jubilejní 40. roč-
ník pochodu Přerovského povstání. 
Účastníci si mohou sami vybrat, zda 
se do okolí Přerova vydají po svých, 
nebo v sedle kola. Start je od 7 do 9.30 
hodin v Base Campu v Kainarově uli-
ci, cíl je na stejném místě.
„Pro pěší máme připravené čtyři trasy 
od nenáročné sedmikilometrové vy-

cházky po 50kilometrovou túru. Ti, co 
se rozhodnou pro cyklotrasy, mohou 
vyrazit i s dětmi na osmikilometrovou 
pohodovku do Kozlovic, náročnější 
cyklisté mají na výběr ze tří tras, a to 
na 40, 60 nebo 110 kilometrů,“ upřesnil 
Tomáš Beránek, předseda oddílu KČT 
VHT TJ Spartak Přerov. Všichni účast-
níci, kteří do 18 hodin dorazí do cíle, 
se mohou těšit na keramické medaile 
s jubilejní čtyřicítkou.  (ILO) 

Přerovský vandr: Je libo kolo, nebo po svých?

Pěší trasy
Okruh Žebračkou (7 km) 
Přerov–Laguna–Žebračka–Přerov 
Na Švédské šance (16 km) 
Přerov –Lověšice–Švédské šance–Koz-
lovice–Přerov
Na Moravě do Čech (30 km) 
Přerov–Lověšice–Beňov–Čechy– 
Kozlovice–Přerov
Na Záhoří (50 km) 
Přerov–Lověšice–Dřevohostice–
Bezuchov–Helfštýn–Lipník–Kozlovice–
Přerov

Cyklotrasy
Rodinná pohodovka (8 km) 
Base Camp–Kozlovice–Base Camp
Helfštýnský okruh (40 km) 
Přerov–Pavlovice–Lipník–Kozlovice–
Přerov
Na Maleník (60 km) 
P ř e r o v – P a v l o v i c e – M a l e n í k–
Teplice n. B.–Lipník–Hranice–Přerov
Oderský okruh (110 km) 
Přerov–Maleník–Hustopeče–Odry–
Jindřichov–Drahotuše–Lipník–
Kozlovice–Přerov



Přesně v den nedožitých 70. naro-
zenin Pavla Nováka byla v pondělí 
10. března v Galerii města Přerova 
zahájena výstava věnovaná jeho 
poctě. Takové množství příchozích 
na vernisáži v galerii dosud nepa-
matují, zavzpomínat na přerovskou 
pěveckou legendu přišly více než tři 
stovky lidí.
V první den výstavy zazněly i son-
gy bronzového slavíka z roku 1971 
v podání jeho syna Pavla Nováka. 
O okořenění atmosféry svým typic-
kým humorem se postaral zpěvá-
kův dlouholetý kamarád František 
Ringo Čech. „Novák byl jen je-
den. Ve zpěvu, vystupování, před-
nesu, vizáží. Marně jsme se moh-
li se Schelingerem snažit, nejhezčí 
holky se točily jen za ním a Karlem 
Černochem,“ vzpomněl i po letech 
František Ringo Čech. 
Dramaturgie výstavy „Jsi tu stále…“ 
je uspořádaná v časové lince tak, 
jak šla Novákova umělecká dráha 
v etapách podle kapel, jež zásad-

ním způsobem ovlivnily jeho tvorbu 
a následnou popularitu.  „Expozice 
si tak právem klade ambici na rám-
cové zmapování téměř šedesátiletého 
vývoje hudebního života v Přerově. 
Panely znázorňující jednotlivá obdo-
bí totiž popisují nejen Novákovo pů-
sobení na hudební scéně, ale zachy-
cují i poznatky o vývoji jednotlivých 
kapel, jejich členech, nejslavnějších 
či známých skladbách, angažmá a ne-
chybí ani tolik oblíbené historky z je-
jich života,“ uvedla vedoucí Galerie 
města Přerova Lada Galová, autorka 
výstavy. 
Kromě kompletní Novákovy dis-
kografie a bibliografie jsou na vý-
stavě k vidění i zpěvníky, partitury, 
texty šlágrů i zapomenutých songů. 
Nechybí ani osobní korespondence, 
zpěvákův smoking, hokejový dres, 
pečetní prsten, dokumenty, ale také 
třeba kytara, housle nebo trumpeta, 
a hlavně ocenění, která umělec získal 
v hudební branži. Výstava je v galerii 
k vidění až do 3. května.  (ILO) 
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Výstava v Galerii města vzpomíná na Pavla Nováka

Inzerce A131016399

Inzerce A141002502

Soutěž: Posílejte fotky z putování po světě 
Evropan ve světě – je název nové fotosoutěže, kterou vyhlašuje město Přerov u příle-
žitosti oslav Dne Evropy. Každý účastník může do soutěže přihlásit tři snímky, s popis-
kem. Hranice možností ani států určeny nejsou. Fotografie z cest můžete posílat od  
21. 3.–21.  4. na adresu: fotosoutez.prerov@email.cz. Od 22. 4.–2. 5. a pak bude 
probíhat hlasování na webových stránkách města Přerova, které určí vítěze. 
Nejúspěšnější fotografové se mohou těšit na ceny – spacák, batoh, cestovní 
polštářek a výbavu pro cyklisty.  (RED)

František Ringo Čech zavzpomínal na společná léta na hudební scéně. Na snímku 

s Olgou Novákovou a její snachou Lenkou. Foto Ingrid Lounová 

náměstí tGm v PřEROvě
čtvRtEk 17. Dubna 
v 15 hod.  Trávníček – dětský folklor-

ní soubor 
v 16 hod.  Dechový orchestr Haná ZUŠ 

B. Kozánka
v 17.30 hod. Jazz Base
PátEk 18. Dubna
v 15 hod. Hanácké Prosének
v 16 hod. SvČ Atlas a Bios

v 17.30 hod. D.U.B. music
sObOta 19. Dubna
v 10.30 hod. Záhorská kapela
v 15 hod. Cukrle Přerov
v 16.30 hod. Entuziasté
nEDěLE 20. Dubna
v 10.30 hod. Moravská Veselka
v 15 hod. Durman
v 16.30 hod. Pohoda 5

Velikonoční program Hody, hody, doprovody
14.–18. 4. Velikonoční salon, malý sál Městského domu

NOVĚ MŮŽETE NAVŠTÍVIT NAŠI PRODEJNU: 
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město

Telefon: 774 605 887, www.podlahybikr.cz

Přijedeme, zaměříme, 
položíme…

- konzultace výběru vhodného materiálu pro vaši podlahu
- ukázka vzorků podlahových krytin
- profesionální pokládka vyškolenými pracovníky 

(držitelé certifi kátů)
- renovace stávajících podlah
- kompletní povrchové úpravy vyrovnávacími stěrkami, 

deskami OSB, DTD, strojní broušení
- dodávky materiálu na místo pokládky
- měření vlhkosti
- dodávka a montáž interiérových dveří a zárubní
- konzultace vašich požadavků, zaměření 

a cenová kalkulace zcela zdarma



Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
již tradičně vám předkládáme informace k rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014. Z přehled-
ných tabulek a grafů si můžete udělat obrázek o tom, s jakými finančními prostředky budeme letos hos-
podařit a co si tedy budeme moci dovolit. Sami můžete posoudit, jak nákladné je zabezpečení běžného 
provozu magistrátu nebo jaké investiční akce budeme v Přerově realizovat. Z materiálu také vyčtete, 
jaké finance mají k dispozici organizace zřízené městem. Údaje jsou uvedeny dle upraveného rozpočtu 
k 10. 2. 2014.  Ing. JIří LaJtoch, prImátor
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ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2014
(upravený rozpočet k 10. 2. 2014 – v tisících Kč)

PŘÍJMY
Daňové příjmy  536 644,0

Nedaňové příjmy  140 371,9

Kapitálové příjmy  15 000,0 

Přijaté transfery  647,9

Financování  224 283,3 

Sociální fond  8 348,5 

 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  2 002,0 

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata  0,4 

CELKEM  927 298,0

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  100 000,0 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti  3 500,0 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)  9 400,0 

Daň z příjmů právnických osob  91 000,0 

Daň z přidané hodnoty  201 600,0 

Daň z nemovitostí  34 500,0 

CELKEM 440 000,0 

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
Správní poplatky  10 823,0 

Poplatky za uložení odpadů  1 900,0 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  20,0 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa  1,0 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

 28 000,0 

Poplatek ze psů  1 650,0 

Poplatek za užívání veřejného prostranství  1 200,0 

Poplatek z ubytovací kapacity  350,0 

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů  1 000,0 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 
oprávnění

 700,0 

Odvod z výherních hracích přístrojů  31 000,0 

CELKEM  76 644,0 



11rozpočet

BĚŽNÉ VÝDAJE
 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství  200,0 

 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby  6 627,9 

 Doprava  37 259,3 

 Vodní hospodářství  11 136,0 

 Vzdělávání  40 123,9 

 Kultura, církve a sdělovací prostředky  27 471,9 

 Tělovýchova a zájmová činnost  32 373,7 

 Zdravotnictví  79,0 

 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  165 959,8 

 Ochrana životního prostředí  9 031,2 

 Sociální věci a politika zaměstnanosti  35 494,2 

 Bezpečnost státu a právní ochrana  31 478,5 

 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany  193 828,2

 Finanční operace a ostatní činnosti  51 379,8 

 Granty, podpory a dotace  24 016,1 

CELKEM  666 459,5 

 VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH 
ORgANIZAČNÍCH JEDNOTEK
 Kancelář primátora  12 486,7 

 Odbor ekonomiky  147 988,1 

 Odbor vnitřní správy  334 742,1 

 Odbor koncepce a strategického rozvoje  12 824,7 

 Odbor správy majetku a komunálních služeb  287 529,1 

 Odbor sociálních věcí a školství  95 497,2 

 Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu  32 593,6 

 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  1 269,1 

 Městská policie  2 367,4 

CELKEM  927 298,0 

 PŘEHLED VÝDAJů PŘÍSPĚVKOVÝM ORgANIZACÍM
 Kulturní a informační služby města Přerova  12 903,9 

 Sociální služby města Přerova  26 972,4 

 Předškolní zařízení  8 901,4 

 Základní školy  25 522,5 

 Školní jídelny  5 700,0 

 Městská knihovna  12 051,4 

CELKEM  92 051,5 

VÝDAJE
 Běžné výdaje (včetně grantů, podpor a dotací)  666 459,5 

 Akce nad 500 tis. Kč, projektové dokumentace  199 415,6 

 Financování – splátky půjčených prostředků  51 072,0 

 Sociální fond  8 348,5 

 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  2 002,0 

 Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata  0,4 

CELKEM  927 298,0 
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AKCE NAD 500 TIS. KČ (ÚDaje uveDeny v tiSících Kč)
ORg  NÁZEV upravený rozpočet 2014

500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa)  120,0    

500191  Lávka U tenisu  25 710,0    

500287  Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí  1 450,0    

500298  Oprava komunikací a chodníků včetně PD  8 949,0    

500288  Předlažby chodníků – Penčice, ul. Tršická  1 050,0    

500082  Cyklostezka Želatovská  300,0    

500277  Řešení převedení cyklistů pod mostem ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov  38,0    

500278  Stavební úpravy ul. Kabelíkova – parkování  1 500,0    

500079  Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna  2 400,0    

500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova  100,0    

500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova  132,0    

500175  ZŠ U tenisu – energetické opatření – zateplení  3 675,4    

500174  ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení  2 180,0    

500275  Kulturní památka na jižním předpolí Tyršova mostu  2 200,0    

500262  Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7 (IPRM)  8 500,0    

500299  Gen. Štefánika 4 – výměna střešní krytiny  900,0    

500119  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady  18 880,0    

500253  Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská  6 560,2    

500263  Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná  5 300,0    

500203  Úprava prostoru před pasáží  2 900,0    

500294  Obnova zámeckého parku v Pavlovicích  4 000,0    

500297  Revitalizace parku Michalov  1 051,0    

500293  Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, Smetanova 7  1 400,0    

500190  Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (09)  94 358,4    
CELKEM 193 654,0  

NEJVĚTšÍ INVESTIČNÍ AKCE NAD 500 TIS. KČ ROKU 2014

Nejnákladnější akcí je zajištění přenosu dat a informací v samosprávě města Přerova, 

předpokládané náklady jsou 137 937 tis. Kč. Na snímku je tzv. rackovna, což je místnost 

se zakončením strukturované kabeláže celé budovy. 

Kompostárna pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, která ještě letos vy-

roste u skládky komunálního odpadu v Žeravicích, přijde na 19 280 tis. Kč. V jejích 

útrobách bude končit odpad z hnědých kontejnerů.

Nová lávka U tenisu za předpokládaných 25 710 tis. Kč nahradí stávající lávku, která 

má statikem povolené dočasné užívání. Starý most byl vážně poškozený při povod-

ních, výstavba nového se kvůli průtahům ve výběrovém řízení posouvá.

Na konci loňského roku započala energetická opatření – zateplení dvou základních 

škol v Přerově U tenisu za 19 780 tis. Kč a ZŠ Svisle, kde náklady činí 18 825 tis. Kč. 

Letos v obou školách probíhají dokončovací práce.
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Nejlepší sportovci zamířili do Měšťáku

Nejúspěšnějším sportovcem loňského 
roku je Ladislav Hanák  z Autoklubu 
Přerov, který se stal druhým vicemis-
trem Evropy v divizi Super buggy. 
Ocenění Osobnost roku získal pře-
rovský rodák Pavel Vrba, který v mi-
nulém roce jako trenér dovedl FC 
Viktorii Plzeň k mistrovskému titulu 
a koncem roku se stal trenérem české 
fotbalové reprezentace. Dmout pý-
chou se musel i jeho učitel tělocviku 
ze základní školy. Pavel Vrba totiž 
na otázku moderátora, čím chtěl být 
jako malý kluk, odpověděl: „Ve škole 
jsem měl dobrého učitele tělocviku, 
byl jím Oldřich Pec, chtěl jsem být 
jako on. Když mi bylo tak 10 až 12 
let, chtěl jsem hrát fotbal za Přerovské 
strojírny. Že se mi podařilo něco víc, 
jsem rád,“ řekl bývalý fotbalista 
a dlouholetý trenér Pavel Vrba. 

V kategorii mládeže zvítězil Josef 
Havlík, rychlostní kanoista, kte-
rý loni získal celkové vítězství 
v Českém poháru v kategorii do-
rostenců. V kategorii kolektivů zís-
kalo nejvíce hlasů smíšené družstvo 
Tenisového klubu Precheza Přerov, 
jež vybojovalo druhé místo v extra-
lize smíšených družstev. Z mládež-
nických kolektivů byli nejúspěšnější 
mladší dorostenci HC Zubr Přerov, 
kteří si vybojovali postup do extra-
ligy. Krajánkem roku byl zvolen fot-
balista Filip Novák, jenž hájí barvy 
prvoligového Jablonce.V kategorii 
masters byla vyhlášena nejúspěšněj-
ší sportovkyní Olga Fárková, která 
se stala mistryní ČR a je českou 
rekordmankou ve veslování na tre-
nažérech ve věkové kategorii nad 
70 let. (RED)

Osobností loňského roku se stal trenér fotbalové reprezentace a přerovský rodák 

Pavel Vrba. Foto: Ingrid Lounová

Mistrovství světa žen v ledním hokeji v Přerově

NEDělE
6. 4. 2014

13.00 Francie – Česká republika

16.30 Norsko – Slovensko

20.00 Rakousko – Dánsko

PoNDělí
7. 4. 2014

13.00 Slovensko – Francie

16.30 Dánsko – Norsko

20.00 Česká republika – Rakousko

StřEDa
9. 4. 2014

13.00 Francie – Rakousko

16.30 Dánsko – Slovensko

20.00 Česká republika – Norsko

ČtvRtEk
10. 4. 2014

13.00 Dánsko – Francie

16.30 Rakousko – Norsko

20.00 Slovensko – Česká republika

Sobota
12. 4. 2014

13.00 Slovensko – Rakousko

16.30 Norsko – Francie

20.00 Česká republika – Dánsko

Městský dům patřil ve středu 12. března nejúspěšnějším sportovcům Přerova za rok 2013. O nejvýraznějších 
osobnostech v nejrůznějších sportovních odvětvích rozhodli sami Přerované v anketě vyhlášené v Přerovském 
a hranickém deníku.  

SoUtěŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvacátého čtenáře, 
kteří budou znát správnou od-
pověď, čeká odměna. Vítězům ji 
zašleme poštou.

PODěkOVáNí SPONzORům PLeSu PRImátORa

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha matky s dítětem, symbolizující ma-

teřství a lásku, se nachází poblíž podchodu 
v ulici Generála Janouška. Výherci: Hana 

Šimoníková, Ilona Pavlištíková a Zlatka 
Hanzlíková.

Co můžete vyhrát:
Pro tři vý-
herce naší 
soutěže je 
připravena 
vojensko-
strategická 
hra Risk. 
Díky ní se 
m ů ž e t e 
připojit ke 
světovým vojevůdcům, vyzkou-
šet své schopnosti a vybudovat 
největší armádu světa. Hra má 
dvě varianty – základní výcvik, 
výuková hra, která vám umožní 
začít hrát během několika minut, 
nebo velitelství – strhující rychlá 
hra o dobývání a nadvládu.

Své odpovědi i se svou adresou 
posílejte na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází tato so-
cha, komu je věnovaná a kdo 
je jejím autorem?

vyznáte se v přerovských školách?
Správná odpověď z minulého čísla: 
Pamětní deska na školní budově v Palackého ulici č. 25 je věnována řediteli měšťanských 
škol Františku Slaměníkovi (1845–1919). 
Výherci jsou Miroslav Gallas, Julie Nadrchalová a Libuše Skopalová.



Helfštýn a v suterénu hradního paláce. 
Vstup pouze s průvodcem.
18. 4. Vstup do hradu zdarma k Mezi-
národnímu dni ochrany památek. 
19. 4.–21. 4. Velikonoce na hradě. Zá-
bavně naučný doprovodný program. Re-
alizuje divadelní a výtvarná společnost 
STUDIO BEZ KLIKY. Ukázky růz-
ných řemesel a velikonočních technik: 
zdobení kraslic, vyšívání, paličkování 
v ateliéru tzv. H-studia.
26. 4. od 14 hod. vernisáž výstavy Tepa-
ný život Maria Converia. 
26. 4. Otevření Expozice umělecké-
ho kovářství v suterénu hradního pa-
láce. K této příležitosti se uskuteční 
IV. noční kování – netradiční setkání 
kovářů na III. nádvoří. Začátek ve 20 
hod. Pro veřejnost bude hrad otevřen do  
24. hodiny.
ŠIROKÁ HRADBA zpřístupněna za pří-
platek 10 Kč od 5. 4. V době kultur-
ních akcí a za nepříznivého počasí se 
nezpřístupňuje.

14 ServiS

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
3. 4. Spytihněv–kolem Baťova kaná-
lu–Staré Město, 13 km, vede Láhnerová, 
vlak v 7.44 hod.
3. 4. Grygov–Strejčkův lom–Majetín–
Brodek u Přerova (koniklece), 12 km, 
vede J. Švec, vlak v 9.06 hod. 
5. 4. Račice–Pístovice–Rakovské údo-
lí–Senetářov (bledule), 15 km, vede Šťá-
vová, vlak v 7.42 hod.
10. 4. Hradčovice–Javorovec–Uher-
ské Hradiště, 16 km, vede Špinar, vlak 
v 7.24 hod.
10. 4. Horní Lideč–KPČ–pohyblivý bet-
lém–Valašské Příkazy (šafrán), 10 km, 
vede J. Švec, vlak v 7.26 hod.
12. 4. Hrádek–Milíkov–Kozubová–
Bocanovice, 22 km, vede Sedláková, 
vlak v 5.01 hod.
17. 4. Zlín střed–Pod rozhlednou–Zlín 
střed, 17 km, vede Špinar, vlak v 7.24 
hod.
17. 4. Rohatec–Ratíškovice–Milotice, 
17 km, vede Sahaj, vedoucí čeká v Mor. 
Písku, vlak v 7.44 hod.
19. 4. Rokytnice–Císařov–Citov–Vě-
rovany–Tovačov, 14 km, vede J. Švec, 
vlak v 8.02 hod.
24. 4. Kolem Bečvy–Žebračka–Mi-
chalov, 6 km, vede Zapletalová, sraz 
v 9 hod. u loděnice
24. 4. Bělkovice–Běl. údolí–Pohořany–
Svatý Kopeček, 15 km, vede Láhnerová 
(přistoupí v Brodku), vlak v 8.06 hod.
26. 4. Moravičany–Úsov–Troubeli-
ce žel. zastávka, 15 km, vede J. Švec, 
vlak v 8.02

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 4. Příkazy–Náklo–Střeň, 10 km, vlak 
v 9.52 hod., vede L. Poláková. 
5. 4. Lanškroun–údolí Mor. Sáza-
vy–Mariánská hora–Třešňovec–Lan-
škroun, 21 km, vlak v 6.02 hod., vede 
Vl. Wnuk. 
9. 4. Radotín–Hubert–Rybáře–Dra-
hotuše, 13 km, bus v 9.20 hod., vede  
C. Punčochářová.
12. 4. Uherské Hradiště–Rovnina–Mis-
třice–Hradčovice, 15 km, vlak v 8.12 
hod., vede C. Punčochářová. 
16. 4. Sv. Hostýn–Grapy–Rusava–Hlin-
sko p. H., 13 km, vlak v 7.44 hod., vede 
V. Polidorová. 
23. 4. Chropyně–Záříčí–Troubky, 10 km, 
vlak v 9.00 hod., vede V. Vaculík.

ODBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
28. 3.–1. 4. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje, rokliny Slovenského ráje, 
25–38 km/den, vede Jiří Pešák, doprava 
individuální
13. 4. Kolem kolem Přerova, projetí 
přerovského pěšího turistického okruhu 
(Helfštýn–Dřevohostice–Chropyně–To-
vačov–Brodek–Tršice–Helfštýn), okruh 
125 km, případně kratší úseky, vede Vít 
Kožuch, odjezd v 8 hod. od lávky u te-
nisu na cyklostezce.
13. 4. Po stopách Eskymo Welzla, Zá-
břeh, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50 km, KČT 
Zábřeh, vlak v 5.52 hod.
27. 4. Přerovský vandr krajem Přerov-
ského povstání, 7, 15, 22, 30, 50 km, 
CT 35, 55, 85, 115 km, start Base Camp 
od 7 do 9.30 hod.
28. 4. Minimum VHT na Skalném, Ho-
stýnské vrchy, školení a plnění Minima 
VHT, vede Jiří Balcárek ml., vlastními 
auty v 8 hod. parkoviště Koloseum v Že-
latovské ul. nebo bus v 7 hod.

Expozice archeologie – Pohled 
na pravěkého člověka – speciálně pro 
střední školy
Expozice mineralogie – Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky
Expozice entomologie – Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů
Expozice hanáckého kroje – Lidové 
zvyky na Hané
Hra na muzeum… Jan Amos Komenský
Veselé příběhy ze staré školy
Od metličky k rákosce – poučně žer-
tovné posezení ve školních škamnech

Kontakt na tel. 725 337 426

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Po–Pá 8–16 hod., so–ne 9–17 hod., 
jindy po domluvě

VÝSTAVy:
2. 4.–31. 10. Atlas ptáků neobyčejných. 
Výstava o skutečných i neskutečných 
druzích ptáků prolétajících lidskou fan-
tazií různých částí světa od jeho počátku 
dodnes. Velký výstavní sál ORNIS.

AKCE:
1. 4. Vernisáž výstavy Atlas ptáků ne-
obyčejných. Slavnostní otevření se-
zonní výstavy. Od 17 hod. v budově 
ORNIS.
5. 4. Prohlídka parku Michalov. Pro-
hlídka parku s průvodcem, nahlédnutí 
do historie a ukázky zajímavých dře-
vin. Odchod od budovy ORNIS v 9.30 
hod.
12. 4. Ornitologická exkurze do To-
vačova. Možnost pozorování vrcholí-
cího jarního tahu nejrůznějších druhů 
vodních ptáků a počátek hlavního tahu 
pěvců na Hradeckém rybníce, na Koleč-
ku a pro vytrvalé až na jezeře Donbas. 
Ukončení kolem 13. hodiny. Sraz v 8 
hod. na hrázi Hradeckého rybníka.
15. 4. Pod křídly hromoptáka. Přednáš-
ka Tomáše Giesla o ptácích v tradicích 
a životě indiánů Severní Ameriky. Od 17 
hod. v budově ORNIS.
18. 4. Vstup zdarma v rámci Meziná-
rodního dne ochrany památek.
23. 4. Den Země. Spolupořádání úkli-
du odpadků v rámci akce Ukliďme 
svět a pro účastníky program v areálu  
ORNIS a SVČ Atlas a BIOS, volný 
vstup do expozice Ptáci ČR. Od 9 hod., 
přihlášky v BIOS.

EKOPORADNA – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí, po–pá 
8–16 hod.
MyKOLOGICKÁ PORADNA – po–pá 
8–16 hod.

HRAD HELFŠTÝN
so–ne 9–17 hod.

VÝSTAVy:
27. 4.–31. 8. Tepaný život Maria Con-
veria. Výstava představí soubor aktů 
a zvířecích figur od italského socha-
ře, který pracuje převážně s tepáním 
ocelových plechů. Galerie na II. ná-
dvoří hradu. 

AKCE:
5. 4. Otevření expozice historické min-
covny a expozice Archeologie na hradě 

MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 1 

1. 4. LOVE IN FLAMES, nová irská 
taneční show, taneční soubor MERLIN, 
v 19.30 hod. 
3. 4. Mateřinky v pohybu, přehlídka 
pohybových aktivit dětí z MŠ, Schola 
servis Přerov, v 16.00 hod.
6. 4. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje hudební skupi-
na MINI. 
7. 4. VÍNO, ŽENY, ZPĚV A LÁSKA, 
zábavný pořad s melodiemi z operet 
a muzikálů, v 19.30 hod.
12. 4. Korunový džínový bál, KISmPr-
Městský dům, hraje SYNKOPA 2010 
a Jen tak II., ve 20.30 hod., večeře 
od 19.00 hod. 
14. 4. SBOHEM ZŮSTÁVÁM, fran-
couzská divadelní komedie, divadlo 
KALICH, v 19.30 hod.
18. 4. Matějská jazzová pouť – festiva-
lový prolog k XXXI. ČSJF Přerov 2014, 
PETER LIPA BAND, PETER LIPA 
a MILAN LASICA, F-DUR JAZZ-
BAND, v 19.30 hod. 
20. 4. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Záhorská kapela.
23. 4. VŠECHNOPARTIČKA, zábav-
ný pořad Karla Šípa s hostem Josefem 
Náhlovským, v 19.30 hod. 
26. 4. SYNKOPA 50, taneční zábava 
u příležitosti významného jubilea sku-
piny, v 19.30 hod. 

Inzerce A141002925

26. 4. Drahotuše–Kunzov–Uhřínov–Je-
zernice–Lipník n. B., 21 km, vlak v 8.01 
hod., vede K. Bartošík.
30. 4. Brodek–Kokory–Zábeštní Lho-
ta–Vinary, 14 km, vlak v 8.06 hod., vede 
K. Bartošík.

MUzEUM KOMENSKéHO

Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

VÝSTAVy:
do 1. 6. Detektory v archeologii. Jak 
pomáhat a neublížit. Empírový sál. 

AKCE:
18. 4. Mezinárodní den ochrany pa-
mátek. Bezplatný vstup do stálých ex-
pozic s průvodcem v 9.30, 11, 13.30 
a 15 hod.
24. 4. Kouzlo doby viktoriánské – 
uměleckohistorická přednáška Marké-
ty Strakové, Korvínský dům, začátek 
v 17 hod.

Muzejní edukace pro školy a jiné zá-
jmové skupiny 
Animační programy ve stálých ex-
pozicích: 
Expozice archeologie – Jak k nám 
lovci mamutů přiletěli dymníkem

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

AKCE PRO DOSPĚLé:
1.,15. 4. Virtuální Univerzita třetího 
věku – videopřednášky na téma Etika 
jako východisko z krize společnosti, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 10 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., 
jen pro přihlášené účastníky.
1.,15., 29. 4. Přednáškový cyklus „Vím 
už, co nevím?“ s Miroslavem Šmídou, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 16.30 hod.
2. 4. Setkání s Milenou Vicenovou 
na téma „Co může přinést Evropská 
unie občanům Přerova“, Mervartova síň 

Nevíte si rady se svými dluhy?
Zajímá Vás osobní bankrot, chcete se nechat  

oddlužit nebo restrukturalizovat firmu?

 www.zname-reseni.cz nebo na tel. 725 103 567
Insolvenční poradenství za účelem oddlužení osob  
a reorganizace podnikatelů Vám poskytne odborný  

a zkušený kolektiv poradenské kanceláře Ing. René Skýpala, LL.M.
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Muzea Komenského v Přerově, Horní 
nám. 7, od 17 hod.
3. 4. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod.
3. 4. Přednáška psycholožky Petry Ko-
laříkové na téma Léčebný kód, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
7., 14., 28. 4. Počítačový kurz pro za-
čátečníky Základy ovládání PC, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 10 do 12 hod. a od 16 do 18 hod., 
jen pro přihlášené účastníky.
9. 4. Cestopisná přednáška Denisy 
Krásné na téma Střední Amerika, sál 
Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2, od 17 hod.
24. 4. Přednáška Zuzany Šálkové na téma 
„Jak být zdravý aneb Jednoduché techni-
ky sebeléčby“, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
25.  4. Přednáška Martina Daniela 
na téma „Mít se rád“, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
28. 4. Kulturní akademie knihovny, 
setkání na téma Karel Zeman, 25. vý-
ročí úmrtí filmového režiséra, loutkáře 
a animátora, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 13 hod.

AKCE PRO DĚTI:
1. 4. Tvořivá dílna – výroba spony 
na papír, půjčovna pro děti, Palacké-
ho  1, od 14 hod.
3., 17. 4. Klub hráčů (stolní hry,  
X-BOX), půjčovna pro děti, Palackého 
1, od 14 hod.
4. 4. Noc s Andersenem, nocování 
v knihovně plné her, soutěží a kvízů 
u příležitosti narození dánského po-
hádkáře, půjčovna pro děti, Palackého 
1, od 18 hod.
4. 4. Večer s Andersenem, večer 
v knihovně plný her, soutěží a kvízů, 
pobočka MěK v Předmostí, Hranická 
93/14, od 18 do 21 hod.
12. 4. Klub hráčů (stolní hry), poboč-
ka MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 9 do 12 hod.
12. 4. Zdobení velikonočních perníčků, 
pobočka MěK v Předmostí, Hranická, 
od 9 do 12 hod.
15. 4. Tvořivá dílna – výroba veliko-
nočního ještěra, půjčovna, Palackého 
1, od 14 do 16.30 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH:
4. 4. Tvořivá dílna – netradiční zdo-
bení velikonočních kraslic, Kozlovice, 
od 16 hod. 

18.–21. 4. Velikonoce v Moravském kra-
su pro dospělé a rodiče s dětmi.
25.–27. 4. Velký táborový konkurz 
na praktikanty a oddílové vedoucí – 
školení. 
25.–27. 4. Duhový most – akce pro děti 
a mládež ve Žďáru nad Sázavou.
30. 4.–4. 5. Severní cesta – na kole i pěš-
ky, akce pro dospělé a rodiče s dětmi 
v Opárenském mlýně (kousek od Mi-
lešovky).

LOUTKOVé DIVADLO
SOKOL PŘEROV

6. 4. O BUDULÍNKOVI
Začátky představení ve 14 a v 16 hod.

MÁJOVé VESELENÍ, NÁM. TGM

30. 4. v 16 hod. Travellers, v 17.30 
hod. Jaroslav Wykrent a In Blue Iva-
na Němečka
1. 5. ve 14 hod. Academic Jazz Band, 
v 15.30 hod. Cookies, v 17.00 hod. 
Arrhythmia

SOKOL HLEDÁ CVIČITELE

Výbor TJ Sokol Přerov se obrací 
na všechny, kteří mají zájem stát se cvi-
čiteli, zejména na lidi s pedagogickým 
vzděláním, které částečně nahrazuje 
cvičitelský kurz. Obracíme se přede-
vším na pedagogické pracovníky, kteří 
po odchodu do důchodu mají ještě dost 
sil a alespoň jednu nebo dvě hodiny 
týdně je mohou věnovat dětem. Mož-
nost stát se cvičiteli mají také maminky 
s dětmi, které mohou kvalifikaci cvi-
čitele získat na školeních, která Sokol 
pravidelně pořádá. 

STRAŠIDLÁCKÝ REJ

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou 
všechny velké i malé, děti i dospělé 
na tradiční 7. ročník jarního setkání 
strašidel – Strašidlácký rej. Převlečte se 
za bubáky, strašidla a duchy, vezměte si 
nějaké světýlko a přijďte v pátek 11.  4. 
v 19.15 hod. na Horní náměstí zopako-
vat si metody strašení a vydovádět se 
při reji a průvodu strašidel temnými 
zákoutími Přerova. 

VELIKONOČNÍ AKCE

20. 4. Gospelový koncert ADD Gospel 
Přerov, v 18 hod., sál Církve českoslo-
venské husitské, Havlíčkova ulice 11. 
Vstupné dobrovolné.
5. 4. Velikonoční výstava, od 13 hod. 
v budově osadního výboru v Újezdci. 
Vystaveny budou výrobky dětí z kera-
mického kroužku, různé výtvory z pa-
píru i velikonoční vajíčka z nití, jež si 
mohou zájemci zakoupit. 
6. 4. Vynášení smrtky od 10 hod., prů-
vod se smrtkou vyjde od Cukrle, přes 
Žerotínovo náměstí, Horní náměstí 

SVČ ATLAS A BIOS

7. 4.–11. 4. Velikonoční salon v budově 
ATLAS, denně 8.30–11.30 hod., 13–17 
hod., pátek jen dopoledne, skupiny je 
nutno objednat předem.
11. 4. Konec výtvarné soutěže pro děti 
,,Království motýlků“, ATLAS.
14. 4.–18. 4. Velikonoční výstava 
v Městském domě.
17. 4. Rybářská soutěž pro děti, BIOS, 
přihlášky předem
18. 4. Vítání jara na náměstí TGM, 
Přerov.
25. 4. Místní kolo ekologické soutě-
že Zlatý list pro přihlášené kolektivy 
dětí.
29. 4. Den tance, vystoupení Taneční 
školy před budovou SVČ na Bří Ho-
vůrkových, v 16.30 hod. 
Do 5. 5. korespondenční fotosoutěž Lidé 
kolem nás, BIOS, pro děti a mládež 
do 18 let.

Páteční a sobotní keramické hrátky 
v ATLASE, přihlášky předem.

Bližší informace o všech akcích a vol-
ných místech na letní tábory příměstské 
i pobytové získáte na internetové adrese 
www.svcatlas-bios.cz

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

CENTRUM SONUS, PALACKéHO 17A

7. 4. Rukodělná činnost: zdobení veliko-
nočních vajíček mozaikovou metodou, 
v 10.15 hod.
14. 4. Výživa a kardiovaskulární ne-
moci – Olga Župková, od 10.15 do  
11 hod., Praktické cvičení paměti, od 11 
do 11.30 hod. 
28. 4. Senegal – Bedřich Šuba, v 10.15 hod.
10. 4. Vycházka s trekingovými hole-
mi. Sraz v 10.15 hod. v centru SONUS, 
trekingové hole k zapůjčení zdarma. 
Vycházka se koná jen za příznivého 
počasí. 
17. 4. Ochrana spotřebitele (reklamace 
vad, „Šmejdi“), JUDr. Jamila Podivín-
ská, v 10.15 hod.
24. 4. Nájem, pacht, právo bydlení, 
JUDr. Jarmila Podivínská, v 10.15 
hod.

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. (od 10 
do 12 hod. je k dispozici lektor).

KAVÁRNA PRO SENIORy 
9. 4. Maroko, vypráví Helena Patočko-
vá, od 16 hod.

DUHA KLUB RODINKA

PONDĚLÍ
16–18 hod. Tvořivá dílna pro děti (od  
4 let) i rodiče s tetou Radkou. 
STŘEDA
15– 16 hod. Cvičení pro maminky s mi-
minky.
ČTVRTEK 
17–18 hod. Hrátky s angličtinou pro 
děti 5–8 let. 
17–18 hod. Tělocvičení s Rodinkou 
pro děti od 2 let v tělocvičně ZŠ Že-
latovská. 
PÁTEK
9.30–11 hod. Cvičení a tvoření pro ba-
tolata od 1 roku. 

PROVOzNÍ DOBA–PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – DUBEN 2014
www.bazenprerov.cz                                                                                                              ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén. 
pára

whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna 
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–16
6.15–7.30

9–15
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–19
18–21

ženy
14–21

Středa 15–20
6.15–7.30

15–21
6.15–7.30

15–19
15–21

muži
13–21

Čtvrtek
13 -16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20

imobilní 
13–15

18–21
ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–20
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–13
14–20

10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aquaaerobic 

16–17
10–18

společná
10–18

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny):

sobota 12. 4.
10–13
14–19

10–13
14–19

12.30–
14.30

10–13
14–20

společná
10–20

čtvrtek 17. 4. 10–20 10–20 15–20
ženy
15–21

pátek 18. 4. 10–20 10–20 imobilní 10–12 15–20
muži
15–21

pondělí 21. 4. 10–18 10–18 15–18
v párech

15–21

Inzerce A141003515

DUHA KLUB DLAŽKA

5. 4. Koncert rockové skupiny T4 v klubu 
Teplo, od 20 hod.
17.–18. 4. Předvelikonoční hrátky pro 
děti v Klubu Dlažka.
17.–20. 4. Rytířské dobrodružství – ví-
kend pro děti v Rajnochovicích.

a nám. TGM směrem k loděnici, kde 
děti z folklorního souboru Trávníček 
smrtku odstrojí a hodí do vody. 
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Fotografie s přírodní tematikou Petra 

Tomáše si mohou přijít prohlédnout zájemci 

do galerie knihkupectví. V pátek 11. dubna 

v 17 hodin bude vernisáž za přítomnosti 

autora snímků, který navštěvoval Institut 

výtvarné fotografie, přes objektiv zachycuje 

svět kolem sebe už od roku 1975.

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Jsi tu stále… výstava k nedožitým 70. naroze-

ninám Pavla Nováka nabízí vedle poslechu jeho 

hitů i zmapování 60letého hudebního vývoje 

města Přerova,  procházku historií Dixielandu, 

Synkopy, Voxu, kapely Proto a Family. K vi-

dění jsou fotografie s Pavlem Novákem, jeho 

vysvědčení, diplom, svatební oznámení, pe-

četní prsten i Mistrovy hudební nástroje. 

Ve znamení hned dvou vernisáží bude pátek  

4. dubna ve Výstavní síni Pasáž. Veřejnosti v 17 

hodin představí svou kolekci obrazů přerovský 

malíř Vojtěch Nosek, který se věnuje krajino-

malbě a s oblibou portrétuje a maluje i zátiší. 

Výstava přiblíží průřez Noskovou tvorbou za ně-

kolik posledních let. Další výstava je věnována 

19 osobnostem ze Sdružení amatérských nezávislých fotografů SNAFO 2008 

a ukáže veřejnosti svůj „úhel pohledu“ přes čočku fotoaparátu na lidi, přírodu, 

události, zkrátka na „Fantastický svět okolo nás“, jak zní název výstavy.

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

výStavní Síň paSáž, kRaTochvÍlova 14, TEl. 581 217 187

V minigalerii pokračuje výstava nové kolekce 

Ateliéru ŽAMPACH. Jedná se o malý rodinný ate-

liér, který vyrábí umělecké sklo, a to vázy, mísy, 

skleničky, vše z olovnatého křišťálu a reliéfně pís-

kované. O výrobky ateliéru je zájem nejen v České 

republice, ale i v cizině.

Minigalerie žerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERov, TEl. 581 217 508

Jarní nabídku obohacují obrazy přerovského rodáka Petra 

Malíka, jehož díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách 

nejen u nás, ale i v zahraničí. Z jeho obrazů na nás dýchne 

romantika, a hlavně fantazie se snahou vyjádřit rozmanitost 

krás přírody a života. Za zhlédnutí určitě stojí i keramické 

reliéfy z dílny manželů Cendelínových.  

galerie atraX, koZlovSkÁ 8, PŘERov, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1. 4. v 17.00 nOe 2D, titulky

1. 4. ve 20.00 nOn-StOp
2. 4. v 17.00 zvOnilKa a piráti 2D

2. 4. ve 20.00 12 let v Řetězech, Klub

3.–4. 4. v 17.00 captain aMerica: 
návrat prvníhO avengera 3D, rep. 

premiéra, dabing

3. 4. ve 20.00 captain aMerica: 
návrat prvníhO avengera 3D, 

rep. premiéra, dabing

4.  4. ve 20.00 captain aMerica: návrat 
prvníhO avengera 3D, titulky

5.–6. 4. v 17.30 pOMpeje 3D, dabing

5. 4. ve 20.00 pOMpeje 3D, dabing

6. 4. ve 20.00 pOMpeje 3D, titulky

7.–9. 4. v 17.00 zvOnilKa a piráti 3D

7. 4. ve 20.00 Kandidát
8. 4. ve 20.00 laura a její tygŘi – 
Big Bang! 2D koncert

9. 4. ve 20.00 KluB pOSlední na-
děje, art

10.–12. 4. v 17.00 riO 3D, republiko-

vá premiéra

10.–15. 4. ve 20.00 pOjedeMe K MOŘi, 
republiková premiéra

13.–15. 4. v 17.30 pOjedeMe K MOŘi
16. 4. v 17.00 riO 2D

16. 4. v 19.00 eXpediČní KaMera – 

V kůži vlka po stopách Čingischána

17.–18. 4. v 17.30 tranScendence, 

republiková premiéra

17.–18. 4. ve 20.00 tranScendence, 

republiková premiéra

19.–21. 4. v 17.00 Bella a SeBaStián
19.–21. 4. ve 20.00 10 pravidel, jaK 
SBalit hOlKu
22. 4. v 17.30 3 dny na zaBití
22. 4. ve 20.00 3 dny na zaBití
23. 4. v 17.30 Fair play
23. 4. ve 20.00 dlOuhá ceSta dOlů, 

dámský večer

24.–26. 4. v 17.00 the aMazing Spider–
Man 2 3D, rep. premiéra, dabing

24.–26. 4. ve 20.00 the aMazing Spider–
Man 2 3D, rep. premiéra, dabing

27. 4. v 17.00 the aMazing Spider–
Man 2 3D, titulky

27. 4. ve 20.00 the aMazing Spider–
Man 2 2D, titulky

28. 4. v 17.00 the aMazing Spider–
Man 2 2D, dabing

28. 4. ve 20.00 láSKa, SOudruhu
29. 4. v 17.30 pOjedeMe K MOŘi
29. 4. ve 20.00 pOSlední vrchOl
30. 4. v 17.30 něžné vlny, biosenior

30. 4. ve 20.00 něžné vlny, biosenior

pŘedStavení prO děti BijáSeK
6. 4. v 15.30 KráSKa a zvíŘe
13. 4. v 15.30 riO 3D

20. 4. v 15.00 MrňOuSKOvé: ÚdOlí 
ztracených Mravenců
27. 4. v 15.00 velKá OŘíšKOvá lOu-
pež 3D 

zMěna prOgraMu vyhrazena

KinO hvězda pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohvEZda.cZ
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V Galerii Střed vystavuje mladá malířka Jana 

Bayerová z Boskovic. Je absolventkou Střední 

uměleckoprůmyslové školy v Brně a její obrazy 

znázorňují temné uličky a zákoutí boskovické 

židovské čtvrti, ale i známá i méně navštěvova-

ná místa ve Florencii a Benátkách. Zvláštní po-

zornost zaslouží její kytice květin a různá zátiší, 

která nám připomínají atmosféru minulých století.

galerie StŘed, kRaTochvÍlova 22, PŘERov, TEl. 581 201 571

Inzerce A131017518


