
Referendum o spalovně se v Přerově 
zatím konat nebude. V dubnu to 
odhlasovali přerovští zastupitelé. 
K rozhodování občanů, zda v Přerově 
vybudovat zařízení na energetické 
využití odpadu (ZEVO), nebo ne, 
totiž scházejí podle zastupitelů pod-
statné informace. Dosud není jasné, 
jaká by byla roční kapacita spalovny, 
jestli by likvidovala 100, nebo 200 
tisíc tun odpadu, jak by se odpad 
do spalovny dovážel, kolik by po-
řízení poměrně nákladného zařízení 
na spalování odpadu stálo. 
„Schází nám zásadní informa-
ce – kdo bude investorem ZEVO. 
Bude stát v areálu Dalkie? Nevíme. 
Postaví ji Dalkie bez nás? Jaká bude 
cena za výkup odpadu a za kolik se 
bude prodávat teplo?“ ptal se na za-
stupitelstvu radní Tomáš Dostal. 
„Zatím občanům sami neumíme od-
povědět, lidé nemají dostatek infor-
mací,“ zmínil i primátorův náměstek 

Michal Zácha. Zastupitel Břetislav 
Pasinger navrhl referendum vůbec 
nevyhlašovat, dokud nebudou známa 
odborná stanoviska.  S tím ale nesou-
hlasil zastupitel Vladimír Puchalský, 
který navrhl, ať lidé přijdou k refe-
rendu v den konání obecních voleb 
– tedy v říjnu letošního roku. Mimo 
jiné řekl: „Referendum je politický 
nástroj a systém přímé demokracie 
nemá s odbornými názory a stano-
visky nic společného, je to totéž jako 
volební právo.“ 
Zastupitelé se po věcné diskusi 
shodli – referendum v Přerově bude, 
ale ne letos. Vyhlášení všelidového 
hlasování tak padne na nové zastu-
pitelstvo, které vzejde z podzimních 
komunálních voleb. K platnosti roz-
hodnutí v místním referendu je po-
třebné, aby k urnám přišlo alespoň 
35 % obyvatel Přerova. Jednodenní 
referendum přijde město zhruba 
na milion korun.  (ILO)
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Až do konce června musí obyvatelé 
Přerova zaplatit poplatky za komunál-
ní odpad. Tuto povinnost mají i cizin-
ci, kteří v našem městě pobývají déle 
než 90 dnů. Jednotná sazba je 650 
korun na osobu. „Za objekty určené 
k rekreaci, byt nebo za rodinný dům, 
v němž není nikdo nahlášený k trva-
lému pobytu, se platí 325 korun,“ 
sdělila Milena Lanžhotská z odboru 
ekonomiky přerovského magistrátu. 
Dosud svou povinnost splnila jen tře-
tina Přerovanů, do městské pokladny 

tak přibylo 10 milionů 180 tisíc korun. 
„V případě, že lidé poplatek nezaplatí 
do konce června, stávají se dlužníky 
a částka se jim navýší o půlnásobek 
sazby,“ doplnila Lanžhotská. Platby 
je možné provést platební kartou nebo 
v hotovosti na všech pokladnách ma-
gistrátu, ale také bezhotovostním ban-
kovním převodem nebo na vyžádání 
i poštovní poukázkou. Nesplacené 
pohledávky město vymáhá daňovou 
exekucí nebo prostřednictvím soud-
ního exekutora.  (ILO) 

Nezapomeňte zaplatit za odpady

První letošní cyklojízda byla v duchu recese. Cyklistické úbory nechali tentokrát její 

účastníci doma a do sedla často stařičkých velocipedů se posadili v prvorepubliko-

vých úborech. Na startu nenáročné jízdy městem nechyběl v pátek 9. května ani pri-

mátor Přerova Jiří Lajtoch a úředníci z magistrátu. Ti také ukázali, že mají k legraci 

a recesi blízko – na tvídová saka nasadili klotové rukávy, vizáž doplnili kloboukem 

a kostěnými brejličkami a s úsměvem vyrazili do města. V pelotonu tak byla k vidění 

například i zaměstnankyně přestupkového oddělení se zapřaženou obecní šatlavou. 

„Trasu musím zvládnout v plisované sukni a s kabelkou na řídítkách. Na kole mám 

i výzvu, aby lidé nezapomněli zaplatit poplatek za komunální odpad,“ popsala Dagmar 

Bercsényiová z přerovského magistrátu. Foto: Ingrid Lounová  

 Pokračování na straně 8

Velocipedisté vyrazili do ulic

Lávku U Tenisu mohou pěší nadále vy-

užívat. Rozhodli o tom odborníci, kteří 

na konci dubna provedli na mostě mě-

ření. Statici podrobně zkoumali tvar 

mostní konstrukce, která byla přes řeku 

Bečvu postavena v osmdesátých letech 

minulého století. Měřili posun spodní 

stavby, zaměřili se na pohyb v trhlině 

a na změny ve spárách. „Zjistili jsme, že 

průvěs lávky odpovídá předpokládaným 

hodnotám, tvar lávky je za poslední rok 

stabilní, nebyly zjištěny žádné nadměrné 

deformace ve spárách ani ve vrubovém 

kloubu,“ uvedl projektant Tomáš Míčka 

ze společnosti Pontex, která měření pro-

vádí. Od záplav už odborníci zkoumali 

stav lávky čtrnáctkrát. Provoz lávky se 

předpokládá do konce roku 2014. V sou-

časné době probíhá výběrové řízení 

na zhotovitele nové lávky za 25 milionů 

korun. Pokud půjde vše podle harmo-

nogramu, mohli by už v příštím roce 

Přerované chodit po nové lávce.  
 (RED)

Statik prodloužil užívání lávky U Tenisu

O referendu rozhodnou nově zvolení politici
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Rok 2016: konec výherních automatů v Přerově
Výherní hrací automaty by měly do konce příštího roku zmizet z přerovských barů a heren. Na posledním zasedání 
zastupitelů zvedli pro konec hazardu v Přerově ruku všichni přítomní komunální politici. Nová obecně závazná vy-
hláška města by tak měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2016.

Předkladateli návrhu zákazu vý-
herních hracích automatů na ce-
lém území města byli zastupitelé 
Michal Chromec a Přemysl Dvorský. 
Opoziční zastupitelé ze Společně pro 
Přerov se o totéž pokoušeli v po-
sledních letech už několikrát, ale 
jejich návrh nikdy neprošel. „Jsem 
rád, že pan Chromec a pan Dvorský 

po letech pochopili, že jiná cesta, jak 
naložit s hazardem, neexistuje, než 
zakázat automaty,“ řekl Vladimír 
Puchalský.  
Koalice Společně pro Přerov původ-
ně navrhovala, aby vyhláška pla-
tila už od 1. ledna 2015. „Pokud 
nám opravdu leží na srdci sociálně 
slabí a chceme je chránit před ná-

sledky gamblerství, tak nemůžeme 
otálet,“ apelovala zastupitelka Anna 
Pospíšilová.
Radní Michal Zácha sice také hla-
soval pro zákaz hazardu v Přerově, 
ale zároveň varoval, že peníze z vý-
herních automatů budou v městském 
rozpočtu chybět: „Vysíláme signál 
do všech kulturních spolků, spor-

tovních klubů a občanských sdruže-
ní, kam posíláme peníze z hazardu. 
Za rok a půl budeme muset hledat 
úspory jinde, abychom měli peníze 
na granty.“ Nová obecně závazná 
vyhláška města zakazující hazard 
v Přerově tak vstoupí v platnost od  
1. ledna 2016.
  (ILO)

Čtyři desítky lidí si přišly v pondělí 
12. května do Klubu Teplo poslech-
nout názory oponentů výstavby spa-
loven. Veřejnou diskusi v Přerově 
uspořádalo sdružení Arnika a ob-
čanská iniciativa Za naše děti proti 
spalovně. U kulatého stolu se tak dvě 
hodiny diskutovalo na téma: Odpady 
a co dál s nimi?  
„Vadí nám, že dosud prezentovaný 
záměr nepřipouští jinou variantu než 
spalovnu. Chceme, aby se veřejnost 
seznámila i s riziky, která existují, 
a alternativami, jimž dosud potřebný 
prostor dán nebyl,“ uvedl Jiří Slezák 
z občanské iniciativy Za naše děti 
proti spalovně v Přerově.  
„Spousta lidí se na spalovny dívá jako 
na zázračný stroj – mávne se kou-
zelnou hůlkou a odpady zmizí. Sice 
zmizí z našich očí, ale nezmizí jako 
takové. Ta hmota projde spalováním 
a potom vychází v emisích do ovzdu-
ší, do odpadních vod a část toxických 
látek se kumuluje v odpadech, které 
spalovna sama produkuje. Existují 
vědecké studie, které přímo zpra-
covaly výstupy ze spaloven,“ uvedl 
Jindřich Petrlík. Podle jeho slov zhru-
ba desetina odpadu tvoří nejtoxičtější 
část – popílek. „Ten se ve spalovně 
v Liberci míchá s popelem a dále je 
používán jako certifikovaný stavební 
výrobek – třeba pro výstavbu cyklos-
tezky v Jizerských horách,“ zmínil 
Petrlík. Další debatér Ivo Kropáček 

z Hnutí Duha poukázal na nadbytek 
spaloven v některých zemích Evropy. 
„V Německu je nadkapacita spaloven. 
Lidé tam totiž odpovědně třídí a re-
cyklují a tím pádem nemají dostateč-
ný přísun odpadu do spaloven. To je 
i případ Švédska, jemuž nestačí vlast-
ní produkce a odpad musí dovážet 
z Norska,“ informoval Kropáček. 
V Česku údajně činí roční zbytkový 
odpad na osobu 270 kg, zatímco tře-
ba v Belgii je to pouhých 160 kilo-
gramů. „Hlavním naším úkolem by 
mělo být snížení množství odpadu, ne 

jeho likvidace,“ apeloval Kropáček. 
„My jako občané na to můžeme mít 
podstatný vliv. Nejlepší třídírna je 
domácnost, to je nejlacinější způ-
sob,“ zapojil se do debaty zastupitel 
Vladimír Puchalský. Podle mínění 
Eduarda Kavaly, starosty Bělotína 
a zároveň předsedy Spolku pro ob-
novu venkova, je výstavba spaloven 
příliš nákladnou záležitostí. „Spočítal 
jsem si, že za dvě miliardy korun, 

na kolik by přišla menší varianta spa-
lovny, bychom dali pěti stovkám ci-
kánů práci na dvacet pětadvacet let. 
To jsou dobře investované miliardy. 
Lidé by si jejich práce aspoň vážili,“ 
dodal. V diskusi se lidé ptali, kdo 
v Přerově zařídí další třídění, aby 
se zbytkový odpad snížil na mini-
mum. „Nejlépe vy, doma,“ odpověděl 
na závěr téměř dvouhodinové diskuse 
Petrlík.  (ILO)

Třiďme více odpady a spalovnu nepotřebujeme, tvrdí její odpůrci

Občanská iniciativa Za naše děti proti spalovně a sdružení Arnika byly organizátory další debaty na téma odpady, spalovna 

a odpovědné třídění. Foto: Ingrid Lounová

ZastupIteLé se sejdOu 16. června
Naposledy před prázdninami se sejdou přerovští zastupitelé v pondělí 16. červ-
na  ve 13 hodin v Klubu Teplo na Horním náměstí. V pracovním programu mají 
rozvojové, majetkoprávní, školské a sociální záležitosti. Jednání mohou zájem-
ci sledovat i na webových stránkách města (www.prerov.eu), přenos zajišťuje 
on-line Televize Přerov. (red)

desítka dObrOvOLníků ukLíZeLa českO
Deset dobrovolníků se v sobotu 17. května zapojilo do 1. ročníku celorepublikové 
akce Ukliďme Česko. Za pouhé tři hodiny zvládla skupinka úředníků z magis-
trátu spolu s rodinnými příslušníky posbírat 35 pytlů nejrůznějších odpadků. 
„Důkladně jsme vyčistili oba břehy Strhance v úseku od Velké Dlážky po areál 
firmy Visimpex. Uklidili jsme i černou skládku za garážemi u trati v Dluhonské 
ulici,“ informovala Yvona Machalová z přerovského magistrátu. Mezi posbíra-
nými odpadky, které odvezli zaměstnanci technických služeb, byly hlavně PET 
láhve, sklo, šatstvo, igelity, koberce, dětský kočárek nebo stan. „Ze Strhance 
jsme vylovili i nákupní vozík,“ doplnila Machalová.  (ILO)
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Nové jízdní řády jsme vypracova-
li se změnou autodopravce. Firma, 
která novou koncepci zpracovávala, 
vycházela z průzkumu v přerovské 
městské hromadné dopravě i z po-
žadavků jednotlivých osadních vý-
borů. Z průzkumu třeba vyplynulo, 
že v autobusech jezdí o třetinu méně 
lidí, než tomu bylo před deseti lety. 
Zohlednili jsme i požadavky zaměst-
navatelů, přání občanů – mít dobře 

dostupné markety, bazén nebo park 
Michalov. Tyto skutečnosti jsme se 
snažili do nového jízdního řádu za-
pracovat. Praxe potom ukázala, že 
některá místa ve městě nemají dob-
rou dopravní obslužnost a občané 
na ně poukazují. Tyto nedostatky teď 
se zpracovatelem jízdních řádů, tras 
linek a autodopravcem vylaďujeme. 
Odhaduji, že do dvou měsíců bychom 
se mohli dočkat dalších změn.

Proč se změnilo přečíslování 
autobusů?
To se stalo zpočátku největším ter-
čem kritiky. Přečíslování ale bylo 
v podstatě podružnou záležitostí, 
tu jsme provedli po připomínkách 
zpracovatele, který nás upozornil, že 
v Přerově jezdí linky stejného čísla 
– například číslo 2 jezdilo do Vinar 
a příměstská  2 mířila do Bochoře. 
Místní možná na to byli zvyklí, ale 
člověk, který přijel do Přerova odji-
nud, byl poněkud zmatený. 

Lidé poukazují na nedostatek 
spojů hlavně ve večerních 

hodinách, to kritizují obyvatelé 
Vinar. Špatně se orientují 
i v nových jízdních řádech.
Zpočátku internetové vyhledávače 
IDOS a ani aplikace v mobilních te-
lefonech nedokázaly propojit to, že 
autobus projíždí městem jako 111 
z Předmostí a do Vinar se přepí-
ná na 112. Teď už je to v pořádku 
a lidé, kteří těchto jízdních řádů vy-
užívají, jsou informováni správně. 
Obslužnost Vinar zůstala stejná, platí 
tam 60minutový takt a autobusy jezdí 
i večer. Poslední spoj do Vinar jsme 
posunuli kvůli stížnostem, že studen-
ti, kteří přijíždějí od Brna ve 22.30 
hodin, nestihli poslední spoj, ten teď 
jezdí ve 22:40 hodin. Dopravce ne-
chal jízdní řády vytisknout v tradiční 
podobě, místní lidé ale byli zvyklí 
na jinou formu a grafiku. Je fakt, že 
texty i číslice jsou v nových řádech 
drobnější, ale od 1. prosince budou 
nové jízdní řády a tam tyto kritické 
připomínky po dohodě s autodoprav-
cem zapracujeme.

 Pokračování na str. 4

Autobusy budou zajíždět 
ke hřbitovu i o víkendech
Dva měsíce v Přerově platí nový jízdní řád. Kromě přečíslování autobusových spojů 
s sebou přinesl i změny tras. Proč došlo k těmto změnám a odkdy budou do jízdní-
ho řádu zapracovány připomínky cestujících, jsme se zeptali Jitky Kočicové, vedoucí 
odboru evidenčních a správních služeb přerovského magistrátu.

Jak se vám jezdí městskou hromad-
nou dopravou podle nového jízdního 
řádu?

Monika Jaráb-
ková, Brodek 
u Přerova
D ř í v e  j s e m 
po Přerově jezdí-
vala pětkou, teď 

jezdím 105, pro mě se nic nezměnilo, 
jen číslo spoje.

Marta Zaoralo-
vá, Přerov
Bydlím na Kopa-
ninách v pečova-
telském domě. 
Největší problém 

pro mě je dostat se autobusem v so-
botu a neděli na hřbitov.

Václav Šnejdar, 
Přerov
Vždycky jsou 
spokojení a ne-
spokojení lidé. 
My s manželkou 

patříme k těm spokojeným. Bydlíme 
u výstaviště a autobusem se dosta-
neme všude. A hlavně autobusy jezdí 
častěji a načas.

Anna Novotná, Přerov
Ve všední dny je to dobré, ale v so-
botu a neděli se mi jízdní řád nelíbí. 
Jezdím z ulice Generála Janouška 
na Kopaniny nebo do Předmostí a au-
tobus do Předmostí má jinou trasu. 
Z mého bydliště jsem dříve jezdila 7, 
tu o víkendech nahradila 112. Navíc 
si musím dávat pozor, abych nasedla 
na tu správnou, jsou to totiž dva spo-
je, jeden zajíždí do Lověšic a druhý 
do Vinar. Říkala jsem si, že si časem 
zvyknu, ale nezvykla jsem si.

Zdenka Fejfrlí-
ková, Vinary
Během dne jezdí 
autobusy dobře, 
ale večer jede 
spoj do Vinar 

v 18 hodin, další ve 21 a potom až 
ve 22.45 hodin. Ráda jsem chodila 
za kulturou do Městského domu, teď 
bych po představení musela čekat 
až na ten poslední spoj, tak jsem 
to oželela.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Podle nových jízdních řádů jezdí autobusy od dubna. Některé linky čekají ještě do léta změny. Foto: Ingrid Lounová
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Libosad se rozroste o šedesát stromů

Autobusy budou zajíždět 
ke hřbitovu i o víkendech

„Začali jsme oslovovat zájemce, kte-
ří by se chtěli stát patrony stromů. 
Systém je jednoduchý a z loňského 
roku i osvědčený. Ti, co si strom kou-

pí, se stanou jeho patronem a jejich 
peníze poputují na pomoc dětem, 
které vyrůstají bez biologických ro-
dičů,“ řekl náměstek přerovského 

Charitativní projekt Libosadu Malého Noe bude letos pokračovat a sad se rozroste 
o dalších šedesát dřevin. V těchto dnech začal prodej stromů, které se budou v říjnu 
vysazovat. 

Inzerce A131016401

Loni založený Libosad Malého Noe se rozroste o dalších 60 stromů.                                                                       Foto: archiv PL

Dokončení ze str. 3
Nejdále to mají na zastávku 
obyvatelé z nábřeží Edvarda 
Beneše, z Fügnerovy 
a Mervartovy ulice, jak tuto 
situaci řešíte?
Večer od 19. hodiny a o víken-
dech autobusy po nábřeží Edvarda 
Beneše nejezdí, na změně už pra-
cujeme. Právě v této lokalitě jsou 
pečovatelské domy a docházková 
vzdálenost na nejbližší zastávku je 
800 metrů, což je opravdu daleko. 
Plánujeme, že by spoj 111, jedou-
cí z města, odbočil před mostem 
Míru doleva a pokračoval po nábřeží 
PFB na most Legií a poté odbočil 
na nábřeží Beneše, kde by zasta-
vil na obou zastávkách a dál by jel 
po své trase. V opačném směru by 
z Velké Dlážky odbočil na nábřeží 
Beneše a poté se po opačném břehu 
vrátil do Palackého ulice.

Dříve narození si stěžují, 
že o víkendech autobusy 
nezajíždějí ke hřbitovu...
Už to řešíme se zpracovatelem a do-
pravcem. Ke hřbitovu by zajížděla lin-
ka 111 (Dluhonice–město–Kozlovice), 
která jezdí v obou směrech ulice-
mi Čechova, Bayerova, Kozlovská 
a Dvořákova. Ta by změnila trasu lin-
ky a tím i zastávky a z Čechovy ulice 
by odbočila na Šířavu a pokračovala 
by na Svisle a na Bří Hovůrkových, 
kde je zastávka u hřbitova. V opačném 
směru by návštěvníci hřbitova využili 
zastávku Svisle, která je od hřbitova 
vzdálena 350 metrů.

Naopak lidé z Předmostí 
jsou spokojenější. 
Dříve tam jezdily autobusy co hodi-
nu, teď míří do téměř pětitisícového 
Předmostí spoje každou půlhodinu, 
v sobotu i neděli, a to i večer. (ILO)

že sedmdesát procent financí zůstane 
na Přerovsku. Máme v plánu přispět 
Dětskému domovu Přerov, zajímat 
se budeme o potřeby dětí z domo-
va Emanuel ve Staré Vsi, vnímáme 
i problémy dalších organizací, které 
pečují o opuštěné a hendikepova-
né děti,“ podotkl Jaroslav Strejček 
z Nadace Malý Noe. 
Letošní skladba nabízených stromů 
se příliš neliší od předchozí etapy – 
v nabídce je třeba okrasná třešeň, 
višeň, či jeřabina. A cena za patron-
ství? Od 3800 korun do deseti tisíc. 
Kdo má zájem se zapojit, může psát 
na adresu bohuslav.pridal@prerov.eu 
nebo strejcek.jaroslav@seznam.cz 
a v nabízené mapce si zamluvit dřevi-
nu, která se mu zamlouvá. „Mecenáši 
pomohou nejen dětem, ale přispě-
jí i k oživení krajiny a ke znovuob-
novení Knejzlíkových sadů, které 
v Přerově-Předmostí vznikly před 
sedmdesáti lety,“ doplnil Zácha.
Přerované už v první etapě výsad-
by ukázali, že jim charita není cizí. 
„Věřím, že se zapojí i do druhé etapy 
a zúčastní se také slavnostního zasa-
zení stromů. To plánujeme na sobotu 
4. října, kdy se právě v těchto místech 
koná tradiční pochod Po stopách lov-
ců mamutů,“ zmínila vedoucí kan-
celáře primátora Daniela Novotná. 
 (KOM)

primátora Michal Zácha. Vloni, kdy 
se podařilo takto zaopatřit sedmdesát 
stromů, putovaly peníze mimo jiné 
i k dětem z přerovského dětského 
domova. Jeho malí obyvatelé získali 
díky penězům dárců nový pokojíček. 
Také letos by měly peníze jít zpět 
k dětem z regionu. „Předpokládáme, 
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Liberecká spalovna  Termizo, 
za 1,7 miliardy korun, je v provozu 
od roku 1999. Původně byla v ru-
kou sdružení obcí, to ji později pro-
dalo a nyní je zcela v soukromém 
vlastnictví.  Ročně zpracuje 100 tisíc 
tun komunálního odpadu z Liberce, 
Jablonce nad Nisou, České Lípy 
a z okolních vesnic s dojezdovou 
vzdáleností do 50 km. „Denní ka-
pacita spalovny činí 240 až 300 tun 
odpadu, za hodinu spálíme 12,4 tuny. 
Odpady nám přivážejí svozová vozi-
dla – běžné popelářské vozy i kamio-
ny. Denně je to asi 120 aut, když jezdí 
velké vozy, pak je to asi 30 denně,“ 
vysvětlila Jana Pěničková, obchod-
ně-ekonomická ředitelka společnosti 
Termizo. Za likvidaci tuny odpadu 
přitom dovozci platí 950 korun. 
Ve spalovně pracuje v nepřetržitém 
provozu 38 zaměstnanců. Poblíž li-

berecké spalovny se nachází bytová 
zástavba a tamní obyvatelé si v mi-
nulosti stěžovali na zápach šířící se 
v jejím okolí. „Zápach byl cítit hlavně 
v létě, do okolí se šířil otevřenými 
světlíky a vraty. Po jejich uzavření 
se zápach snížil a stížnosti ustaly. 
Další kritika se týkala nadměrného 
hluku v nočních hodinách. Ten jsme 
eliminovali tím, že překládku kon-
tejnerů provádíme v místech, kde to 
není tak slyšet do okolí,“ vysvětlila 
Pěničková. Spalovna přesto musí 
do roku 2015 vybudovat protihluko-
vou stěnu, aby byla splněná noční hy-
gienická norma hluku do 40 decibelů. 
Při posledním měření totiž hygienici 
zjistili 46 decibelů. A co se děje s od-
padem, který neshoří? „Nebezpečný 
odpad, který se ukládá ve filtračním 
koláči a ročně jej tvoří asi 1200 tun, 
předáváme uložený do bloku firmě 

ASA, ta likviduje také 50 tun suro-
vého popílku. Vedeme si přesnou 
evidenci a jsme schopni prokázat, 
kam všechen zbytkový odpad odvá-
žíme,“ upřesnila Pěničková.  A ko-
lik energie spálený odpad vytvoří? 
„Vyrobíme 850 tisíc gigajoulů, tep-
lem zásobujeme 12 tisíc domácností. 
Ve vlastní turbíně vyrobíme elek-
trickou energii pro chod celé tech-
nologie spalovny a ještě do veřejné 
sítě dodáme 8,2 GWh, což je roční 
spotřeba asi 3800 domácností,“ vy-
číslil energetik společnosti Martin 
Křehlík. Tamní domácnosti ale platí 
za dodávky tepla jednu z nejvyšších 
cen v Česku. Zatímco v Přerově le-
tos platíme 560 korun za gigajoul, 
v Liberci musejí sáhnout hlouběji 
do kapsy pro 705 korun. Teplárnu 
totiž vlastní německá společnost a ta 
určuje ceny energií.  (ILO)

Přerovští zastupitelé si prohlédli spalovnu v Liberci

Inzerce A141006838

Jak to vypadá v útrobách spalovny, jak probíhá spalování odpadu, kolik kouře vy-
chází z komína a zachytí filtry všechny zplodiny? A co se děje s nebezpečným odpa-
dem dál? Podobné otázky kladli přímo v liberecké spalovně i přerovští zastupitelé 
a zástupci olomouckého krajského úřadu, kteří si 6. května přijeli zařízení na ener-
getické využití odpadu (ZEVO) v Liberci prohlédnout.

Spalovna v Liberci je jedním ze tří zařízení 

na energetické využití odpadu v Česku. 

Začátkem května si ji prohlédlo i několik 

přerovských zastupitelů a zástupci olo-

mouckého krajského úřadu.

 Foto: Ingrid Lounová



stanovena ve výši 60 % podílu dluhu 
na průměru příjmů za poslední čtyři 
roky,“ vysvětlila Sedláčková. V pří-
padě statutárního města Přerova činil 
tento podíl 37,7 %.   „Pro názornost 
uvedu příklad z rodinného rozpočtu. 
Představme si člověka, který vydělá-
vá 15 000 Kč čistého měsíčně – tedy 
180 000 za rok. Tento muž si vez-
me půjčku 82 000 Kč na dobu osmi 
let s měsíční splátkou 1281 korun. 
Považujeme tohoto muže s jeho ro-
dinou za předluženého a topícího se 
v dluzích? Asi ne, že. Jeho zadluže-
nost je přitom 46 %. A na každého 
člena jeho čtyřčlenné rodiny připadá 

dluh 20 500,“ uvedla příklad z praxe 
Sedláčková.   
Důvodem pro růst zadlužení obcí 
a měst je potřeba peněz na spolufi-
nancování projektů z fondů Evropské 
unie. „Problémem je fakt, že fon-
dy většinou poskytují finanční pro-
středky na projekt až zpětně po jeho 
skončení. To znamená, že do ukon-
čení projektu musí veškeré náklady 
na projekt hradit česká strana,“ vy-
světlil primátor Lajtoch. Tak je to 
i v případě letošního stomilionového 
úvěru na zajištění přenosu dat a in-
formací v územní samosprávě města 
Přerova, který ještě není zahrnutý 
do dluhu. „K čerpání úvěru dojde 
v roce 2014, a to ve výši 85 % z cel-
kových předpokládaných nákladů, 
tedy pouze ve výši očekávané dotace 
na tento projekt, která bude následně 
použita výhradně ke splacení úvěru,“ 
upřesnila vedoucí oddělení rozpočtu 
Eva Řezáčová.  (ILO) 
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Jak město hospodaří se svým rozpočtem
Kolik peněz dlužíme bankám? Jak vůbec hospodaříme a jak vysoká je naše za-
dluženost? Umazáváme dluhy, nebo nám naopak rostou? Podobné otázky řeší 
v rámci rodinného rozpočtu snad každá domácnost, jak je to ale s hospodařením 
a dluhy města?

Rozpočet Přerova činil v loňském 
roce 973 milionů korun a hospoda-
ření města skončilo přebytkem 81,6 
milionu korun. „Ke konci loňského 
roku dosahoval zůstatek nesplace-
ných úvěrů a půjček města Přerova 
částky 360 milionů 336 tisíc korun. 
Tuto částku tvoří zůstatek pěti smluv-
ních závazků,“ vyčíslila Oldřiška 
Sedláčková, vedoucí odboru eko-
nomiky přerovského magistrátu. 
Zapůjčené peníze pokryly náklady 
velkých investičních akcí posledních 
let, mezi ně patří například výstavba 
nového autobusového nádraží, domo-
va pro seniory, Tyršova mostu nebo 

modernizace a přestavba zimního 
stadionu. „Vždy se jednalo o několi-
kamilionové akce, které vedly k roz-
šíření služeb a zlepšení životních 
podmínek obyvatel města. Mezi ně 
patří i zateplení školských objektů 
a výstavba městských cyklostezek. 
Město penězi nemrhalo,  nepůjčilo 
si na žádné velkolepé oslavy nebo 
ohňostroje,“ doplnil primátor měs-
ta Jiří Lajtoch. Kdybychom dluž-
nou částku vydělili počtem obyva-
tel Přerova, tak na každého z nich 
připadá dluh ve výši 8039 korun. 
„Hranice zadlužení obce, doporu-
čená Ministerstvem financí ČR, je 

ně jako ve slovenských městech se 
i v Přerově prodával magnet s logem 
Děkujeme, že jsi máma. „Šedesát 
procent z prodeje odvedeme sloven-
ské unii a zbývající peníze zůstanou 
na činnost našeho zařízení. Hlavním 

posláním celé akce je utužení rodiny 
při společné činnosti s dětmi a hlavně 
je symbolickou poctou pro všechny 
maminky, babičky a tety, které se 
starají o naše nejmenší,“ doplnila 
Čagánková.  (ILO)

Inzerce A141007296

Dárek pro mámy: když si děti hrají, nezlobí

Shodit pyramidu z plechovek, navléct ztracené korálky nebo vylovit vodníkovi rybník 

– tak vypadalo odpoledne plné zábavy, které v sobotu 10. května uspořádalo centrum 

Rodinka. Foto: Ingrid Lounová

Oslavit svátek matek přišly  v sobotu 
10. května do parku Michalov a cen-
tra města celé rodiny. Nejmenší děti 
tak spolu s rodiči a často i prarodiči 
strávily sobotní májové odpoledne 
uprostřed her. „Na deseti stanovištích 
si děti zasoutěžily spolu s pohád-
kovými bytostmi. Po splnění úkolů 
dostaly drobné dárečky a odměnou 

jim bylo vystoupení zpěváka Pavla 
Nováka a na úplný závěr ekopohádka 
O dvou píšťalkách. Podle našich od-
hadů Míli pro mámu absolvovalo až 
pět stovek soutěžících, “ informovala 
hlavní pořadatelka Ivana Čagánková 
z Rodinky. Přerovské mateřské cent-
rum inspirovala slovenská Unie ma-
teřských a rodinných center a stej-

Více informací na http://ssischaefer.jobs.cz/

 Adresa: SSI Schäfer s.r.o.
Tovární 325, 753 01  Hranice



Rákosníčkovo hřiště 
začnou stavět v létě
Na několik týdnů se protáhlo roz-
hodnutí, kde bude v Přerově stát 
Rákosníčkovo hřiště, které si 
Přerované vysloužili svým únorovým 
hlasováním na internetu. Zástupci 
obchodního řetězce si nakonec pro 
svůj záměr vybrali prostranství 
v Kozlovské ulici. Tam by se už le-
tos v červenci mělo začít s jeho vý-
stavbou.
„Nabídli jsme realizátorům více lo-
kalit – konkrétně Sokolskou ulici, 
Kozlovskou, mohli se rozhodnout 
postavit hřiště i v místních částech 
v Předmostí či v Újezdci,“ konstato-
val náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. Volba nakonec padla 
na lokalitu Kozlovská – nový dětský 
areál vznikne za objektem, v němž 
sídlí Televize Přerov. „V současné 
době ještě musíme zajistit stavební 
povolení a začátkem prázdnin by se 
už mohlo začít hřiště rýsovat,“ doplnil 
náměstek Zácha.
Rákosníčkovo hřiště v hodnotě mi-
lion a půl daruje městu společnost 
Lidl. Sportoviště bude mít rozmě-
ry 14 krát 7 metrů, skládá se z osmi 
herních prvků a jeho součástí budou 
i lavičky. Hřiště je navrženo švédskou 
firmou a jeho tvůrci mysleli nejen 
na aktivní pohyb malých uživatelů, 
ale i na správný rozvoj jejich moto-
riky.  (KOM)
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Inzerce A141003501

Jsou tomu dva roky, co se Společně 
pro Přerov snažilo zavést soutěž 
o nejkrásnější předzahrádku, balkon 
nebo truhlík, ale ostatní zastupitelé 
měli jiný názor. Dobrá, koalice ne-
chce ocenit všechny ty malé okrašlo-
vače, kteří za vlastní peníze a ve vol-
ném čase pečují o kousek veřejného 
prostoru před svým bytem. Proč by 
se ale město nemohlo snažit osázet 
vybrané ulice samo? Podívejme se, 
co mám na mysli.
Čím dál častěji se v Česku i v zahra-
ničí setkávám s použitím takzvaných 
štěrkem mulčovaných trvalkových 
záhonů. Jedná se o společenství tr-
valek, travin a cibulovin (např. 
Silbersommer nebo Perennemix), 
které je zvoleno tak, aby kvetlo v prů-
běhu celého roku a vyžadovalo mi-
nimální údržbu.  Trvalky se vysazují 
jak ve větších plochách, tak často 
do zbytkových pásů takzvané zeleně 
u chodníků a silnic, které ve skuteč-
nosti znamenají jen otravný kousek 
na posečení. Navíc perfektně vsaku-
jí dešťovou vodu, což se o ušlapa-
ných jako beton tvrdých trávnících 

často říct nedá. O biodiverzitě ani 
nemluvě! 
Po založení takového záhonu jej 
stačí jednou ročně pokosit a občas 
přebrat plevel, kterého je ale díky 
dobře zvolenému společenství čím 
dál méně.
Potěšení z květin a zvýšení kvality 
veřejného prostoru díky takovému 
pásku u cesty jistě vyváží prvotní 
trochu vyšší náklady na jeho založe-
ní. Trvalkové záhony asi všude mít 

nebudeme, ale nemohli bychom se 
i v Přerově zamyslet a při rekonstruk-
ci veřejného prostoru zvážit i tako-
výto typ výsadby? Pojďme to zkusit! 
Osázejme Přerov.
 Jan HOrKý, 

SpOlečně prO přerOv

Inspirujme se a osázejme Přerov!

Trvalková výsadba u chodníku na Hořejším nábřeží v Praze.  Archiv autora

Technické služby města Přerova vypi-
sují výběrové řízení na pozici vedoucí 
prodejny květinářství. Více informací 
na www.tsmpr.cz 
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Velocipedisté vyrazili do ulic, kolo má všude zelenou

Cyklobus Bečva se už chystá na sezonu

Inzerce A141000364 Inzerce A141005347

Dokončení ze strany 1

Pozornost v pelotonu recesistů bu-
dil i Martin Schneider z Hrušovic 
u Olomouce, ten se v davu cyklis-
tů vyjímal spolu s nejmladší účast-
nicí – devítiměsíční Eliškou. „Pro 
dceru jsem vyrobil speciální side-
care, tvořil jsem jej podle dobové 
prvorepublikové fotografie. Jízdu 
jsem s ní nejdříve nacvičoval ko-
lem baráku, až po několika trénin-
cích jsme dostali od rodiny povo-
lení vyrazit na cyklojízdu,“ zmínil 
mladý muž, který spolu s Eliškou 
uzavíral peloton. V pořadí už sed-
mé cyklovyjížďky, která startovala 
z výstaviště a cíl měla v Kozlovicích 
na hřišti, se zúčastnilo pět desítek 
lidí. „Trasa to byla nenáročná, zhru-
ba pětikilometrová, a doprovázeli 
nás i městští strážníci. Cílem akce 
bylo zviditelnění městské cyklistiky. 
Letos přijal pozvání i kulturní rada 
z amerického velvyslanectví Robert 
Zimmerman a projel se s námi,“ 
informoval cyklokoordinátor Jiří 
Janalík z přerovského magistrátu. 
Cyklistika má letos v Přerově zele-

nou, o tom svědčí i fakt, že město 
vyhlásilo soutěž Do práce na kole, 
které se účastní celé pracovní kolek-
tivy. „Přihlásilo se 41 týmů, což je 
145 soutěžících. Nejvíce účastníků 
je z firmy Gambro, za přerovský ma-

gistrát jezdí do práce na kole sedm 
týmů, to znamená 27 zaměstnanců,“ 
upřesnil Janalík. Začátkem června 
budou vyhlášeny nejúspěšnější týmy 
– takzvané koloktivy, které získají 
hodnotné ceny. Porota zároveň vy-

zvedne firmy, které vytvořily svým 
pracovníkům nejlepší podmínky 
k parkování kol i k osobní hygie-
ně. Společně s Přerovem se do této 
soutěže přihlásilo dalších 16 českých 
a moravských měst. (ILO)

Cyklobus Bečva, který si vloni získal 
sympatie cyklistů, nabídne letos ještě 
širší služby – od června do konce srp-
na bude jezdit o sobotách a nedělích. 
Milovníci cykloturistiky mohou vy-
jet do hor v autobuse, zatímco jejich 
kolo se poveze v přívěsném vozíku. 
A dolů – po stezce podél řeky Bečvy 
– už pojedou v sedle kola. 
Cyklobus s přívěsným vozíkem zamí-
ří z Přerova přes Lipník nad Bečvou 
a Hranice až do beskydského centra 

Bumbálka. Podle přerovského cyk-
lokoordinátora Jiřího Janalíka je ale 
možné zvolit i opačný scénář – vy-
jet si na Bumbálku na kole a dolů 
se svézt autobusem, který jede zpět 
směrem na Přerov méně vytížený. 
Lidé, kteří chtějí mít jistotu, že budou 
mít v naplánovaný den v cyklobuse 
místo, by si měli zajistit rezervaci. 
„Počet míst je omezený a soudě pod-
le loňské sezony se dá předpokládat, 
že zájem bude velký. Letos ale nabí-

zíme větší a bezpečnější cyklovlek, 
který pojme až třicet kol,“ říká Jiří 
Janalík. Rezervaci si mohou lidé za-
jistit na stránkách společnosti Arriva 
nebo v městských informačních cen-
trech v Přerově, Lipníku nad Bečvou 
a Hranicích. 
První cyklobus vyjede do terénu v ne-
děli 1. června, poslední ukončí se-
zonu v neděli 31. srpna. „Z Přerova 
bude spoj odjíždět vždy o půl osmé 
ráno, zpět z Bumbálky vyjede ve čtyři 

hodiny odpoledne. Zájemci mohou 
nastoupit i po trase –  v Lipníku, 
Hranicích, Valašském Meziříčí, 
Rožnově nebo na Horní Bečvě,“ do-
plnila Jolana Plšková z Městského 
informačního centra Přerov. 
Cyklobus Bečva brázdil stokilomet-
rovou trasu z Hané až do Beskyd už 
vloni v průběhu prázdnin vždy v so-
botu. Letošní sezona bude kvůli zájmu 
lidí o měsíc delší, a navíc se rozšiřuje 
na oba víkendové dny.  (KOM)

Pět desítek účastníků první letošní cyklojízdy zamířilo po stezce Bečva na hřiště do Kozlovic. Foto: Ingrid Lounová

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

•   prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
•   poradenský a rozpočtový servis
•   plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
•   PVC a koberce
Sleva 10 % na vybrané druhy podlahovin

Přijedeme, zaměříme, položíme…
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Poslali snímky 
z cest a vyhráli
Fotosoutěž s názvem Evropan ve svě-
tě zná své vítěze. Soutěž vyhlási-
lo město Přerov u příležitosti oslav 
Dne Evropy, které jsme si připomněli  
9. května. Amatérští fotografové 
posílali své snímky z cest po svě- 
tě – a o vítězích rozhodovali nezá-
vislí hodnotitelé, tedy návštěvníci 
webových stránek města, kteří mohli 
vybrané fotografii přidělit své body. 
Na prvním místě se umístil Šimon 
Tomek se snímkem Indická dívenka. 
Druhé místo obsadil Martin Tomek 
se záběrem, který nazval Vlevo v dáli 
Mt. Blanc. A na třetím místě stanula 
Jolana Králová s fotografií Atlantik 
poblíž Carnacu. Zástupci města oce-
nili vítěze fotosoutěže ve čtvrtek  
8. května na oslavách Dne vítězství 
a Dne Evropy.  (KOM)

Chcete zlepšit kvalitu svého prostře-
dí společnou výsadbou? Od červ-
na máte možnost získat od Nadace 
Partnerství finanční příspěvek urče-
ný na koupi sazenic stromů a keřů, 
kůlů a dalšího potřebného materi-
álu. O grant na podzimní výsadbu 
ve výši až 30 tisíc mohou žádat až 
do 13. srpna obce, školy, spolky 
a další organizace. Důležité je, aby 
se do sázení zapojila místní veřej-

nost a sázely se druhy, které jsou 
na území původní. Informace jsou 
pro zájemce dostupné na www.na-
dacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené 
na granty. 
„Na podzimní výsadby stromů máme 
letos v plánu rozdělit celkem 300 ti-
síc korun. Je možné žádat o grant 
ve výši minimálně 10 tisíc a maxi-
málně 30 tisíc korun. Za tuto částku 
by se mělo vysadit nejméně 10 a více 

kusů stromů,“ uvádí koordinátorka 
grantů Ivana Adámková z Nadace 
Partnerství. Penězi lze pokrýt nákup 
a dopravu sazenic i materiál nezbyt-
ný k výsadbě stromů, například kůly, 
úvazy, pletivo chránící před okusem 
zvěří nebo mulč. 
„Snažíme se povzbudit obyvatele 
všech věkových skupin, aby uděla-
li něco přínosného pro své životní 
prostředí. Proto by měli všichni, kdo 

chtějí získat grant, naplánovat výsad-
bu tak, aby se do ní mohla zapojit 
široká veřejnost,“ vysvětluje Ivana 
Adámková. Nadace Partnerství se 
výsadbou stromů zabývá dlouhodo-
bě. Od roku 2004 se díky finančním 
příspěvkům nadace a dobrovolné prá-
ci aktivních lidí podařilo v České 
republice vysadit více než 55 tisíc 
stromů a keřů.
  (RED)

Nadace Partnerství nabízí granty na podzimní sázení stromů 

Hvězdy showbyznysu 
budou bavit diváky
Na přerovských tenisových dvor-
cích se už poosmnácté sejdou hvězdy 
showbyznysu. Ve dnech 23.–28. červ-
na je čeká Tenisová akademie Petra 
Huťky. Letos svou účast přislíbili tito 
umělci: Helena Vondráčková, Leona 
Machálková, Katarina Landlová, 
Vašo Patejdl, Felix Slováček, Petr 
Rychlý, Petr Janda, Karel Šíp, 
Věra Martinová, Josef Laufer, Ivo 
Jahelka, Mirek Paleček, Josef Alois 
Náhlovský, Josef Mladý, Zdeněk 
Merta, Pavel Nový a Martin Kasík. 
Tenisová akademie sestává z dvoufá-
zového výcviku pod vedením trenérů 
TK PRECHEZA Přerov a trenérů 
CK Esta Europe, je směsicí tvrdé 
práce, ale i zábavy. Diváci se mohou 
těšit na řadu vyhecovaných čtyřher 
a singlových klání. Na závěr se v so-
botu 28. 6. koná turnaj ve čtyřhrách 
Akuna Cup, ten je rozdělen na muž-
skou a ženskou kategorii.  (RED)
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Vinarští míří na sraz, kde je každý z Vinar

Vinice se na svazích Vinar nacházely 
už na začátku 13. století. „S pěsto-
váním vinné révy začali naši předci 
údajně jako první na Moravě. Víno 
bylo natolik dobré, že vinaře prosla-
vilo v širokém okolí,“ vzpomněl kro-
nikář obce a člen osadního výboru 
Zdeněk Christen. První písemná zmín-
ka o Vinarech se datuje k roku 1282, 
kdy je v olomouckém soudním spisu 
uváděn svědek Kuneš z Vinar.

V 70. letech začal stavební boom
V novodobé historii byly Vinary 
od roku 1960 střediskovou obcí s ná-
zvem Viničná, tvořily ji společně 
s obcemi Lýsky a Popovice. Od roku 
1980 jsou samostatnou místní částí 
Přerova, v současné době tam žije 

744 obyvatel. Pěkná příroda, blíz-
kost lesa, mírně svažitý terén a dobrá 
dopravní obslužnost s Přerovem láká 
mladé rodiny k bydlení a Vinary se 
tak stále rozrůstají. Největší stavební 
boom obec zaznamenala v 70. letech, 
kdy zde vznikly nové ulice Mezile- 
sí I a II, Za Humny, Růžová a Doubí 
s rodinnými a řadovými domy. „Počet 
obyvatel se tehdy rozrostl z původ-
ních 400 na dvojnásobek, postavilo 
se tu kolem 90 domů. V té době se 
tu vybudovala i kanalizace, vodo-
vodní řad, obchod a mateřská škola, 
současně i nové chodníky,“ zmínil 
Christen. Většina chodníků je v této 
místní části právě ze 70. let, některé 
jsou i starší. „Teď už jsou chodníky 
v celých Vinarech ve špatném stavu 

Největší stavební boom zaznamenali ve Vinarech v 70. letech. Díky rodinné výstavbě 

se původní počet – 400 obyvatel – zdvojnásobil. FOTO: Ingrid Lounová

Inzerce A141105186

Inzerce A1411002927

a potřebovaly by opravit. Další priori-
tou je dětské hřiště u mateřské školy, 
to stávající je už nevyhovující, dět-
ské prvky by potřebovaly vyměnit,“ 
uvedla předsedkyně osadního výboru 
ve Vinarech Dagmar Kočí. 

V létě je centrem dění Skalka
Vybavenost obce je dobrá, ma-
teřská škola slouží předškolákům 
od roku 1981, její dvě oddělení spa-
dají pod ZŠ a MŠ J. A. Komenského 
v Předmostí. V obci je v provozu 
obchod, dvě pohostinství, knihovna 
i kulturní dům, který slouží k setká-
vání spolků a k pořádání kulturních 
a společenských akcí. V letním ob-
dobí je centrem zábavy i sportovního 
dění areál Skalka.
Nejvíc se v posledních letech inves-
tovalo do tamního kulturního domu. 
Nejdříve se opravila vnější fasáda 
objektu a v dalších letech probíhaly 
opravy hlavně v interiéru. „V celé 
budově kulturního domu a knihov-
ny jsme před pěti lety vyměnili stará 
dřevěná okna za plastová. Opravili 
jsme i zchátralé schodiště ke kultur-
nímu sálu a loni jsme vyměnili dveře 
ve dvorním traktu. Ještě bychom po-
třebovali provést úpravu zeleně hlav-
ně přerostlých stromů v parčíku před 
kulturním domem,“ nastínila další 
plány Kočí. Rozsáhlou rekonstruk-
cí prošla v posledních letech i míst-
ní hasičská zbrojnice. V celé obci 
jsou nové plynové přípojky a vloni 
tu Vodovody a kanalizace zrekon-
struovaly vodovodní řad.

Vinaráci se rádi druží
Do spolkového života v obci se ak-
tivně zapojuje sdružení dobrovolných 
hasičů i místní matky, které pořádají 
nejrůznější akce pro děti – od šibři-
nek, dětského dne až po mikulášskou. 
Ve Vinarech je činný i spolek zahrád-
kářů a místní myslivci se sdružují 
v mysliveckém spolku Michalov. 

Tradice vodění medvěda a pochová-
vání basy v obci před několika lety za-
nikly. „Další už zaniklou tradicí bylo 
chození s klepači před Velikonocemi 
a potom jsme my kluci společně tata-
rovali. Dalším zvykem bylo stavění 
májky u vily Petřivalského, i to už je 
minulostí. Moc by mě těšilo, kdyby 
se staré tradice zase obnovily, vedly 
k větší pospolitosti a družnosti lidí,“ 
zavzpomínal vinarský rodák Václav 
Řoutil. V současné době jsou oblíbe-
né a navštěvované plesy v kulturním 
domě, dětské šibřinky a dubnové pá-
lení čarodějnic. K novodobé tradici 
patří setkání občanů z obcí, které 
mají ve svém názvu Vinary. Právě 
v sobotu 21. června mají Vinarští 
dostaveníčko už pošesté. „Jedeme 
celý autobus do Vinar u Nového 
Bydžova, kde se sejdou lidé ze tří 
stejnojmenných vesnic. Kromě do-
mácích – z Nového Bydžova přije-
dou i Vinaráci z Vysokého Mýta. 
Vzájemně poznáváme své regiony, 
kde se jak žije a jaké kdo má tradi-
ce,“ vzpomněl Christen.
K významným vinarským osobnos-
tem patří chirurg Julius Petřivalský, 
který v roce 1912 založil přerov-
skou nemocnici a byl také profeso-
rem Masarykovy univerzity v Brně.  
K dalším rodákům se řadí akademický 
malíř Stanislav Krátký, který zemřel 
v roce 2001. Z místních památek sto-
jí za zmínku kaple zasvěcená Panně 
Marii u č. p. 153, která byla posta-
vena z milodarů v roce 1908. V roce 
2006 byl v této části Vinar odkryt 
hrob s kosterními pozůstatky, jejichž 
stáří archeologové odhadli na 800 až 
750 let před naším letopočtem. Malý 
pomníček ve vinarském lesíku připo-
míná událost z konce druhé světové 
války. Sestřelený pilot americké stí-
hačky David Miles odklonil  17. pro-
since 1944 padající stroj mimo obec  
a sám se katapultoval. Pro obyvatele 
Vinar se stal hrdinou.  (ILO) 

Tři kilometry severně od Přerova leží obec Vinary, jež 
je jednou z nejstarších místních částí Přerova. Její his-
torie sahá až do 13. století. Tamní osadníci se původně 
živili rybolovem, v minulosti se totiž v lokalitě nacháze-
lo hned několik rybníků. Později se začali věnovat pěs-
tování vinné révy, odtud pramení název Vinary.

Tovární 2993/4, Přerov www.bcolor.cz
barvy laky za hypermarketem Albert

Slevy pro 
řemeslníky

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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Vize architektů: Jak by mohlo vypadat prostranství Na Marku? 

Statutární město Přerov
V Y H L A Š U J E   V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í
na úplatný převod nemovitých věcí z majetku města – pozemku p. č. 155/2,  zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 62 m2, jehož součástí je budova č. p. 206, zem. stav., 
příslušná k části obce Přerov VIII-Henčlov, části pozemku p. č. 155/1 zast. plocha 
a nádvoří, označené podle geometrického plánu č. 361-133/2013 jako pozemek p. 
č. 155/1, zast. plocha   o výměře  313 m2, jehož součástí je  budova č. p. 35, rod. 
dům,  příslušná k části obce Přerov VIII-Henčlov,  a pozemku p. č. 48, zahrada, 
o výměře 307 m2, vše v k. ú. Henčlov. 
PROHLÍdkA: 5. 6. v 10 hod.        
UZáVĚRkA POdáNÍ PŘiHLáŠEk: 18. 6. do 12 hod.
BLižŠÍ iNfORmAcE: Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komu-
nálních služeb, Blahoslavova ul. 3, Jaroslava Štěpánová, tel. 581268126, e-mail: 
jaroslava.stepanova@prerov.eu

V Y H L A Š U J E    V Ý B Ě R OV É     Ř Í Z E N Í
na úplatný převod pozemku p. č. 445/1, zast. pl. a nádvoří, o výměře 355 m2, 
včetně příslušenství, jehož součástí je objekt bydlení č. p. 1721, příslušný k části 
obce Přerov I-Město,  vše v k. ú. Přerov B. Němcové 10.
PROHLÍdkA: 10. 6. v 10 hod.        
UZáVĚRkA POdáNÍ PŘiHLáŠEk: 18. 6. do 14 hod.
BLižŠÍ iNfORmAcE: Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komu-
nálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, 
e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu

Všech třináct soutěžních projektů, 
jejichž prostřednictvím se architekti 
ucházeli o prvenství v architektonic-
ko-urbanistické soutěži s pracov-
ním názvem Prezentace archeologic-
kých nálezů v Přerově, bude v červnu 
a červenci k vidění v Galerii města 
Přerova. Návštěvníci se na jedena-
dvaceti velkoplošných panelech se-
známí nejen s medailovými návrhy 
budoucího vzhledu prezentace nále-
zů, ale například také se zvláštní ce-
nou porotců a všemi dalšími návrhy, 
jež podle odborníků prezentují velmi 
odlišné přístupy. 
„Otázku, jak by mohla vypadat lo-
kalita Na Marku s archeologickými 
nálezy, si velmi zodpovědně položili 
všichni zúčastnění architekti. Soutěž 

vyhlásilo město začátkem letošní-
ho února,“ uvedla městská archi-
tektka Klára Koryčanová.  Kvalitu 
projektů posoudila odborná porota.  
„Odborníci upřednostnili návrh, který 
upoutal jednoduchostí, přehledností 
a úspěšnou snahou o důstojnou úpra-
vu prostoru. Porota ocenila rozdělení 
plochy na schéma chrámové stav-
by a tzv. kabinet v původním místě 
bratrské školy. Za významný prvek 
považuje uplatnění uličky s autentic-
kou formou prezentace dlažby a za-

konzervovaného autentického zdiva 
obou objektů po stranách,“ doplnila 
Koryčanová. 
Výstava bude doplněna grafickými 
vizualizacemi Jiřího Tomeška, který 
podle dobových dispozic zpracoval 
varianty pravděpodobného vzhledu 
lokality v době jejího vybudování. 
Výstava se uskuteční od 19. června 
do 3. srpna, úvodní slovo na vernisáži 
přednese předseda soutěžní poroty 
Pavel Šimeček, o hudební doprovod 
se postará Jazz Base Petra Stojana.  
Výstavu Galerie města Přerova pořá-
dá ve spolupráci s odborem rozvoje 
přerovského magistrátu.

LAdA GALOVá, VEdOUcÍ 
GALERiE mĚstA PŘEROVA

Šlechtic, politik a spisovatel. Jedna 
z nejvýznamnějších osobností prv-
ní poloviny 17. století. Neformální 
vládce Moravy, diplomat, kulturní 
a náboženský mecenáš. To všechno 
byl Karel starší ze Žerotína, od jehož 
narození letos uplyne 450 let. Právě 
na jeho počest spojily své síly děti 
z Brandýsa nad Orlicí a z Přerova, 
nakreslily podobiznu šlechtice a z je-
jich děl vznikla originální výstavní 
kolekce. Ta je od 12. května do 20. 
června k vidění v přerovské Výstavní 
síni Pasáž. Pak bude expozice převe-
zena do Brandýsa, kde se Karel starší 
ze Žerotína v roce 1564 narodil. 

Martina Lenochová z Přerova nakreslila 

Karla staršího ze Žerotína v Michalově.

 Foto: archiv MMPr
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Karel starší slaví… a děti malují
Školáci dostali jasné zadání – 
měli namalovat Karla staršího ze 
Žerotína v současných kulisách 
svých měst. Děti z Přerova nej-
častěji postavily šlechtice před zá-
mek, na Tyršův most, je vyobrazen 

na nádraží, před Městským domem 
i před komíny Prechezy. Také děti 
z Brandýsa nad Orlicí se nenechaly 
zaskočit a výkresy zaplnily origi-
nálními obrázky.
Hlasovat o nejzdařilejší dětské kres-
bě mohou zájemci na webových 
stránkách města až do 20. června. 
 (kOm)

Vítězný soutěžní projekt upoutal porotu  

rozdělením plochy na schéma chrámové 

stavby a tzv. kabinet v původním místě 

bratrské školy. Reprofoto: MMPr
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Umíte cupovat vlnu a lepit podešve? Přijďte na muzejní noc, naučí vás to

Folklorní festival klepe na dveře, tanečnice už žehlí kroje

lerií České republiky, a otevře své ex-
pozice od 18.00 do 23.00 hodin.
Pořadatelé si pro návštěvníky při-
pravili zajímavý program, který 
je v duchu výstavy Za císaře pána 
a jeho rodinu. „Zájemci si budou 
moci za snížené vstupné, které činí 
40 a 20 korun, prohlédnout všech 
pět výstavních sálů a také se mohou 
podívat na večerní Přerov z výšky 
zámecké věže. Rodiny s dětmi bu-
dou mít příležitost absolvovat edu-
kační program v doprovodu kostý-

movaných průvodkyň,“ informoval 
Lubor Maloň z Muzea Komenského 
v Přerově. Prohlídka s lektorem bude 
trvat zhruba 75 minut a uskuteč-
ní se ve třech termínech – v 18.00, 
19.30 a ve 21.00 hodin. Kromě toho 
se mohou návštěvníci těšit na pro-
mítání dobových obrázků za zvu-
ků autentické hudby linoucí se ze 
stále funkčního, takřka dobového 
gramofonu. Na různých místech 
zámku si děti i dospělí vyzkoušejí 
útrapy, které naše předky za první 

světové války pravidelně potkávaly. 
„Kdo bude chtít, může si vyzkou-
šet různé činnosti, které souvisely 
s těžkým životem v zázemí. Půjde 
například o pletení šály nebo vy-
střihování a lepení podešví z novin 
pro vojáky na frontě, cupování vlny, 
sběr různých surovin a rostlin, ale 
také o práce v domácnosti i na poli,“ 
nastínil Maloň. Zkrátka nepřijdou 
ani bojechtiví chlapečci, tatínkové 
či dědové, kteří si budou moci vy-
zkoušet svou mušku.  (ILO)

Část programu pořadatelé věnují 
i místním hudebním skupinám a ži-
dovské kultuře a pamatují i na děti 
a mládež. V únoru 2014 byla vyhlá-
šena doprovodná dětská výtvarná 
soutěž Muzikanti, co děláte?, určená 
pro děti z MŠ a ZŠ. Z odevzdaných 

prací byly vybrány ty nejzajímavěj-
ší, které jsou od 30. května až do  
7. září vystaveny v Muzeu 
Komenského v Přerově. 
V pátek 13. června se mohou nejmen-
ší návštěvníci z MŠ a 1. stupně ZŠ 
těšit na pořad s názvem Muzikanti, 

co děláte? Děti se v něm seznámí 
s lidovou hudbou našich předků 
a pomohou hledat zatoulané noty. 
Páteční večer je věnovaný muziká-
lu Šumař na střeše, který se odehra-
je pod širou oblohou u městských 
hradeb v lokalitě Na Marku. V mu-
zikálu vystoupí cimbálovka Primáš 
Přerov, hudební skupina Tupá šídla 
Lipník nad Bečvou, taneční skupina 
Rut Prostějov a pořádající Folklorní 
soubor Haná Přerov. 
Sobotní program zahájí na Horním 
náměstí v 9 hodin vystoupení dět-
ských sborů Smíšek a Přerováček 
Střediska volného času Atlas a Bios 
Přerov. Od 10 hodin bude následovat 
pořad Písnička a svět dětí, ve kte-
rém představí své taneční umění 
dětské soubory Konopka Sazovice, 
Křenováček Křenovice a Malý Grúnik 
Ostravice. Těsně před polednem za-
čne finále 8. ročníku dětské pěvec-
ké soutěže O zámecký klíč. Přesně 
ve 14 hodin zahájí finalisté zmíně-
né pěvecké soutěže společnou písní 
hlavní pořad festivalu Zahréte nám 

muzikanti. Následovat bude křest 
hudebního CD ke zpěvníku hanác-
kých písní – Jak se dělá láska, jehož 
vydání financovalo město Přerov. 
Zpěvník a CD, na kterém zpívají 
finalisté minulých ročníků soutěže 
O zámecký klíč a hraje muzika DFS 
Trávníček Přerov, je určen přede-
vším pro MŠ a ZŠ z regionu Haná. 
Ve zmíněném odpoledním festiva-
lovém pořadu se představí folklorní 
soubory Mladá Haná Velká Bystřice, 
Křenovák Křenovice, Podjavořičan 
Telč a Světlovan Bojkovice. 
Navečer okolo 19. hodiny propukne 
na nádvoří přerovského zámku spole-
čenské posezení u cimbálu, kdy hrát 
a zpívat budou střídavě CM Primáš 
Přerov a Hanácká mozeka Litovel, 
přítomným návštěvníkům zatančí 
temperamentní soubor Cikne Čhave 
z Nového Jičína. Během soboty bude 
program festivalu doplněn soutěžemi 
pro děti i dospělé a bohatým stánko-
vým prodejem.

LubOr MaLOň, ředIteL  
fOLkLOrníhO festIvaLu 

Festival V zámku a podzámčí nabídne už poosmé divákům na Horním náměstí pře-

hlídku folklorních tanců z celé Moravy Foto: Ingrid Lounová 

Inzerce A141007459

Inzerce A141005094

Inzerce A141007520

Brány přerovského zámku zůsta-
nou v pátek 6. června otevřené až 
do noci. Muzeum Komenského se 
připojí k Festivalu muzejních nocí, 
který zaštiťuje Asociace muzeí a ga-

Rok se s rokem sešel a další ročník folklorního festivalu V zámku a podzámčí je už za dveřmi. Letos se na Horním 
náměstí a v jeho okolí uskuteční už poosmé. Tentokrát ve dnech 13. a 14. června představí veřejnosti lidovou kultu-
ru a hudbu našich předků nejen domácí Hané, ale také Brněnska, Horácka, horského Lašska, Luhačovického Zálesí 
a Slovácka.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu 

o ekologické likvidaci autovraku 
NA MÍSTĚ

 

Za kompletní nebo téměř  
kompletní autovrak vyplatíme

1000 Kč

tel. 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

OLMAN SERVICE s. r. o. 
přijme pracovníky/osoby  

se zdravotním postižením na pozice 
uklízeč/ka na HPP v Přerově. 

VOLEjtE 730 186 797

do 31. 7. 2014
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Dračí lodě: mozoly, pot, dřina a skvělá zábava
Přerovská Laguna bude 31. květ-
na a 1. června patřit dračím lodím. 
Rázné bubnování, rytmické šplou-
chání vody, povzbuzování publika 
a vyhecované výkony vytvoří jubi-
lejnímu 10. ročníku Festivalu dra-
čích lodí skvělou kulisu. Závody 
se jedou po oba víkendové dny od  
10 do 18 hodin.
Na soupisce pořadatelů bylo v půli 
května zapsáno 40 posádek. Každý 
rok se na boje přijde podívat oko-
lo pěti až sedmi tisíc lidí. Vytvořit 
dvaadvacetičlennou posádku, která 
skloubí své pracovní a rodinné vytí-
žení se zábavou, není vůbec jednodu-
ché. „Chyběly nám členky posádky, 
tak jsme na Bečvě trénovaly alespoň 
v desetičlenné sestavě. Nejdříve jsme 
měly tréninky jedenkrát týdně a s blí-
žícím se festivalem jsme je zinten-
zivnily a trénujeme dvakrát týdně. 
Jsme ryze ženská posádka, jen kor-
midelníka máme muže. Pádlování je 
dřina, ale skvěle si u toho člověk vy-
čistí hlavu od všech starostí,“ uvedla 
Ivana Zdařilová, která je už pět let 
členkou týmu Dalmatinek. Tento tým 
se ostatně účastní i dalších závodů 
dračích lodí – v Kojetíně, Hranicích 
i ve Znojmě.
Na letošní soupisce pořadatelů bylo 
v půli května zapsáno 40 dvaadvace-

tičlenných posádek. „Většina je z pře-
rovského regionu, utkají se v kate-
goriích firmy, školy, ženské posádky 
a kategorie fun. Diváci se kromě spor-
tovního zápolení mohou těšit i na ka-
pelu Arrhythmia. Máme připravenou 
i velkoplošnou projekci, což je jis-

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha věnovaná vládci moří Neptunovi se nachází pod hradbami v ulici Spálenec. Dříve stála 
v proluce Wilsonovy ulice. Výherci: Marcela Hrabinová, Jiří Horák a Jiří Kučerka.

Co můžete vyhrát
Tři výherci 
naší soutěže 
obdrží kni-
hu Cestování 
za j ídlem, 
v níž se před-
stavují zají-
mavé předpi-
sy z nejrůznějších zemí Evropy 
i světa. Tematické recepty byly 
vždy koncipovány tak, aby se daly 
snadno připravit i v našich pod-
mínkách a přitom neztratily nic 
ze své autenticity. Každá z pěta-
dvaceti kapitol je uvedena textem, 
který stručně vystihuje kuchyni 
dané země nebo regionu. V kni-
ze tak například najdete recepty 
na jídla z Andalusie i Argentiny, 
Švábska i Švýcarska a dozvíte se 
leccos zajímavého o tamní gastro-
nomii. Publikace potěší všechny, 
kteří rádi jedí i očima a rádi cestují 
prostřednictvím jídla! 

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nacházejí tyto 
sochy?

Inzerce A141005220

Laguna bude o víkendu na přelomu května a června patřit znovu dračím lodím. Letošní festival bude jubilejním 10. ročníkem.

 Foto: Hana Žáčková

tota, že dobře uvidí všichni diváci,“ 
sdělil ředitel závodu Jaromír Maňák. 
V sobotu se po setmění na Laguně 

uskuteční také ohňostroj, poté zába-
va pokračuje až do brzkých ranních 
hodin.  (ILO)



VýukoVé programy pro školy, 
kroužky a jiné zájmoVé skupiny:
Atlas ptáků neobyčejných – dobro-
družná cesta říší ptáků za záchranou 
fantazie 
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov 
Živá zahrada – o tom, jaká zvířata žijí 
v našich zahradách, čím si prospíváme 
a co pro ně můžeme udělat, aby s námi 
chtěla zůstat 
Kontakt na tel. 581 219 910,  
www.ornis.cz 

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

mykologická poradna – po–pá 
8–16 hod.

Hrad HElFšTýn
út–ne 9–18 hod.

VýsTaVy:
do 31. 8. Tepaný život Maria Converia. 
Výstava představí soubor aktů a zvíře-
cích figur od italského sochaře, který 
pracuje převážně s tepáním ocelových 
plechů. Galerie na II. nádvoří hradu. 

akcE:
3.–6. 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 
7. 6. V. ročník hudebního setkání 
ROCKOVÝ HELFŠTÝN. Všechny 
příznivce tvrdších melodických tónů 
zve pořádající agentura AGEUM.  
www.ageum.cz 
21.–22. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlíd-
ka profesí Muzea Komenského v Pře-
rově pro malé i velké. Archeologický 
koutek, ornitologická sekce, fotogra-
fický ateliér, konzervátorská dílna… 
Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, 
děti do 6 let zdarma. 
28. 6. Zápasníci za hradbami. Exhibiční 
boxerská a kickboxerská klání pod ši-
rým nebem. Vstupné: plné: 80 Kč, sní-
žené 40 Kč, děti do 6 let zdarma. 

VyHlÍdka zE sEVErnÍ HusiTské 
VĚžE s mincovním dalekohledem na III. 
nádvoří (volný přístup celosezonně). 

široká HradBa zpřístupněna za pří-
platek 10 Kč. V průběhu pořádání kul-
turních akcí a za nepříznivého počasí 
se nezpřístupňuje. 
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kluB ČEskýcH TurisTŮ 

sk přerov
jiří švec, tel. 608 730 541
5. 6. Zlín–Příluky–Juré–Větřák–Ští-
pa, 12 km, vede Jiří Švec, odj. vlakem 
8.04 hod.
7. 6. Vedryně–Ostrý–Velká Čantory-
je–Bystřice nad Olší, 23 km, vede Sed-
láková, odj. vlakem 5.01 hod.
12. 6. Náměšť na Hané–Keltská sva-
tyně–Náměšť na Hané, 14 km, vede 
Láhnerová (přistoupí v Brodku), odj. 
vlakem 7.06 hod.
14. 6. Teplice nad Bečvou–U Kostelíč-
ka–Hranice, 15 km, vede Jiří Švec, odj. 
vlakem 8.08 hod.
18.–23. 6. Rokycansko–turistika, vede 
Jiří Švec, odj. vlak 6.02 hod.
19. 6. Němčice na Hané–Mořice (eu-
rostezka)–Nezamyslice, 10 km, vede 
Zapletalová, odj. vlakem 7.00 hod.
26. 6. Zlín-Malenovice–Svatá voda–
Karlovice–Napajedla, 16 km, vede Láh-
nerová, odj. vlakem 7.24 hod.
28. 6. Bruntál–Uhlířský vrch–Venušina 
sopka–Bruntál, 15 km, vede Jiří Švec, 
odj. vlakem 6.37 hod.

kluB ČEskýcH TurisTŮ 

Tj spartak přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
4. 6. Litovel–Mladeč–Bílá Lhota (ar-
boretum), 10 km, vlak 7.06 hod., vede 
L. Poláková.
11. 6. Stará Ves–Holý kopec–Záme-
ček–Prusinovice–Hlinsko p. H., bus 
8.00 hod., vede C. Punčochářová. 
14. 6. Kouty n. D.–Medvědí hora–Dlou-
hé stráně (horní nádrž) a zpět, 16 km 
(náročné), vlak 6.06 hod., vede C. Pun-
čochářová. 

18. 6. Val. Meziříčí–Jehličná–Zašo-
vá, 11 km, vlak 8.01 hod., vede Vl. 
Wnuk.
21. 6. Konické štrapáce + Na kole okolo 
Konice, turistický pochod a cyklojízda 
v Konici, start 6.30–9.30 hod. Restau-
race Na Bytovkách, Konice, pořádá náš 
odbor KČT.
25. 6. Olomouc–Velká Bystřice– 
Sv. Kopeček, 13 km, vlak 8.06 hod., 
vede Kv. Bartošík. 
28. 6. Tyra–Javorový–Větrník–Tři-
nec, 19 km, vlak 6.02 hod., vede Vl. 
Wnuk.

odBor VysokoHorské 
TurisTiky kČT 

www.vhtprerov.cz
3. 6. Schůze, Restaurace Pivovar,  
19 hod., promítání z akcí
7. 6. Tři kameny, Libina–Tři kameny–
Bradlo–Nová Hradečná, 7 km, cvičné 
lezení na skalách, vede Jiří Balcárek 
ml., vlak 7.06 hod.
7. 6. Memoriál Jaroslava Švarce, Vel-
ký Újezd, 50, 35, 25, 17, 6 km, KČT 
TJ Sokol Velký Újezd, hřiště TJ 6.30– 
9 hod.
8. 6. Praděd z Přerova & back. Náročný 
jednodenní cyklistický výlet na Pra-
děd, Přerov–Rymařov–Hvězda–Praděd  
a  zpět, 200 km, vede Martin Tomek, 
odj. Lidl 5.55 hod.
14.–15. 6. Cyklotoulání Zábřežskem,  
1. Bludov–Štíty–Drozdovská Pila–Hoš-
tejn–D. Bušínov–Krchleby–Svojanov. 
2. Svojanov–Mírov–Bouzov–Čechy 
pod Košířem–Kralice–Tovačov–Pře-
rov, 2 dny, 70 + 90 km, vede Jiří Halíř, 
vlak 8.00 hod.
21. 6. Konické štrapáce, Na kole okolo 
Konice, Konice pěší 50, 35, 20, 10 km, 
cyklo 120, 90, 60, 40, 20 km, KČT TJ 
Spartak Přerov, vede Stanislav Dostál, 
Šenk Na Staré poště 6.30–9.30 hod., 
vlak 5.02 hod.
28. 6.–1. 7. Klettersteigy, Solné komory 
v Rakousku. Zajištěné cesty v oblas-
ti jezer Solné komory, Drachewand, 
Attersee klettersteig, Postalmklamm, 
nocleh v kempu v Unterach am Atter-
see, vlastní stany, vlastní auta, vede Jiří 
Balcárek ml., odjezd 28. 6. v 6.30 hod. 
z parkoviště u Parníku Přerov.

akcE:
3. 6. Zábavný pozdrav z Přerova (vol-
ný čas v dobách předválečných). Před-
náška Petra Sehnálka v rámci projektu 
Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov 
na prahu 1. světové války. Korvínský 
dům, začátek v 17 hodin. 
6. 6. Za císaře pána a jeho rodinu – 
přerovská muzejní noc. Přerovský zá-
mek, od 18 do 23 hodin. Více informací 
uvnitř čísla. 
13.–14. 6. Folklorní festival V zám-
ku a podzámčí. Více informací uvnitř 
čísla.
17. 6. Ze všedního dne do uměleckých 
představ. Umění a řemesla v letech 
1900–1914. Přednáška Kamila Lu-
keše v rámci projektu Za císaře pána 
a jeho rodinu. Přerov na prahu 1. svě-
tové války. Přerovský zámek, začátek 
v 17 hodin.

muzEjnÍ EdukacE pro školy a jiné 
zájmoVé skupiny 
Dlouhodobě nabízené animační progra-
my ve stálých expozicích: 
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“ 
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střední 
školy Expozice mineralogie – „Dobro-
družná výprava za lesklými kamínky“ 
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“ 
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“ 
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský 
Veselé příběhy ze staré školy 
Od metličky k rákosce – poučně žertov-
né posezení ve školních škamnech
Přerov na počátku 20. století… aneb 
jak se žilo za císaře pána. Novinka! 
Pouze do října 2014. Kontakt na tel. 
725 337 426

orniTologická sTanicE 
Po–Pá 8–16 hod., so–ne 9–17 hod., 
jindy po domluvě

sTálé ExpozicE: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra 

VýsTaVy: 
do 31. 10. Atlas ptáků neobyčejných. 
Výstava o skutečných i neskutečných 
druzích ptáků prolétajících lidskou fan-
tazií různých částí světa od jeho počát-
ku dodnes. Velký výstavní sál ORNIS, 
vstupné 30 Kč. 

akcE: 
7. 6. Prohlídka parku Michalov. Pro-
hlídka parku s průvodcem, nahlédnutí 
do historie a ukázky zajímavých dře-
vin. Odchod od budovy ORNIS v 9.30 
hod. 
21. 6. Ornitologická exkurze Záhli-
nické rybníky. Výprava za ptáky ryb-
níků a rákosin a jejich pozorování, 
návštěva kroužkovací stanice. Sraz 
v 8.30 hod. před restaurací U Čápa 
v Záhlinicích.
30. 6. Houbařské pondělí. Povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, va-
ření z hub a mykologická poradna. Od  
17 hod. v budově ORNIS. 

muzEum komEnskéHo

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

sTálé ExpozicE:
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže. 

VýsTaVy:
17. 6.–12. 10. Pojďte k nám, budeme 
si hrát! Československé hračky 1950–
1990. Zámecká kaple.
do 27. 10. Za císaře pána a jeho rodinu. 
Přerov na prahu 1. světové války. Velký 
výstavní sál, Malý sál pod věží, Galerie, 
Kruhový sál a Historický sál. 
do 7. 9. Muzikanti, co děláte? Chodba 
ve 2. patře.
do 1. 6. Detektory v archeologii. Jak 
pomáhat a neublížit. Empírový sál.
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duHa kluB dlažka

6.–8. 6. Malé Dláždění – turnaj smíše-
ných družstev složených z 2–3 dětí a 2–3 
dospělých, Rajnochovice
20. –25. 6. Duhová škola – školení prak-
tikantů Rajnochovice 
Tábory pro děti www.dlazka.cz

akcE pro sEniory psp

Ve čtvrtek 26. června se na terase re-
staurace Strojař od 15 hodin uskuteční 
setkání seniorů PSP. K poslechu i tan-
ci hraje oblíbená skupina Casablanca. 
Organizátoři setkání zvou i nečleny 
odborové organizace seniorů, bývalé 
zaměstnance PSP a vyzývají je: přijďte 
zavzpomínat i pobavit se.

mc slunÍČko

sokolská 26
2. 6. Dětský den ve Sluníčku – hry, 
soutěže a odměny pro hravé a soutěživé 
děti, v 16 hod.
25. 6. Hledání pokladu spojené s opé-
káním špekáčků, v 16 hod.

poHádkoVý lEs

V sobotu 7. 6. od 14 do 15.30 hod. se už 
po dvaadvacáté otevřou brány ORIZA-
RA – pohádkovým lesem, kam všechny 
děti a jejich rodiče zve TOM Lišáci Pře-
rov. Stejně jako obvykle budou na deseti 
pohádkových stanovištích plných pře-
kvapení a legrace očekávat vaši návštěvu 
hrdinové těch nejznámějších pohádek 
a vaším úkolem bude svým vtipem, ši-
kovností a smyslem pro humor pomoci 
z nesnází pohádkovým postavám

dámský salon

Agentura HIT pořádá v prostoru Hotelu 
Fit již 7. DÁMSKÝ SALON. 18. červ-
na od 18.30 hod. připravujeme MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKU, studio kosmetiky, zdravé 
výživy, astrologie a jiné.
Dále speciální gril menu pro dámy, 
míchané nápoje se soutěží, doplňují-
cí program a dárky od partnerů akce. 
Informace na webu agentury. Předpro-
dej a rezervace vstupenek Hotel Fit 
a Agentura HIT.

promEnádnÍ koncErTy
V parku micHaloV

8. 6. Cimbálová muzika Primáš, v 15 
hod. Domácí cimbálová muzika Primáš 
prezentuje moravský i slovenský folklor 
v celé bohatosti a šíři. Cimbálovka pod 
vedením Jaromíra Odstrčila zpívá lidové 
písničky z různých oblastí – přes Valaš-
sko, Horňácko, moravské Slovácko až 
po daleký slovenský východ. 
15. 6. Karel Caha Band, v 15 hod. Ka-
rel Caha a Olga Nováková jsou uni-
verzální muzikanti, kteří hrají a zpívají 
populární hity českých autorů i šlágry 
světových hvězd. 
29. 6. Dechový orchestr Haná ZUŠ  
B. Kozánka, v 15 hod. V domácím pro-
středí orchestr pravidelně vystupuje 
na školních koncertech a posluchači 
se s ním setkávají při různých oslavách 
a společenských akcích.

koncErT HVĚzd
na námĚsTÍ Tgm

V neděli 22. 6. se populární čeští a slo-
venští umělci představí na společném 
koncert AKUNA SHOW. Koncert, kde 
je vstup zdarma, začíná v 17 hodin. 
Přerované se mohou těšit na zpěváky 
a baviče, které sice živí showbyznys, 
ale do Přerova rádi jezdí hrát tenis. 
V rámci jejich tenisové akademie 
patří jeden den společnému koncer-
tu. Na pódiu na náměstí TGM se tak 
představí Helena Vondráčková, Leona 
Machálková, Katarína Landlová, Vašo 
Patejdl, Felix Slováček, Petr Rychlý, 
Petr Janda, Karel Šíp, Věra Martino-
vá, Josef Laufer, Ivo Jahelka, Mirek 
Paleček, Josef Alois Náhlovský, Josef 
Mladý, Zdeněk Merta, Pavel Nový 
a Martin Kasík.

sVČ aTlas a Bios

Páteční keramické hrátky na ATLASE, 
15–17 hodin, přihlášky předem!
Sobotní keramické hrátky na ATLASE, 
8–11 hodin, přihlášky předem!
17. 6. Slavnostní akademie k závěru 
školního roku, hala TJ Spartak Přerov, 
U Tenisu 16
19.–25. 6. Lego výstava, Atlas, denně 
od 8 do 16 hod. mimo soboty a ne-
děle 

Pořádáme pobytové i příměstské tá-
bory, bližší informace o všech akcích 
získáte v obou místech vzdělávání nebo 
na www.svcatlas-bios.cz

sETkáVánÍ sEniorŮ spolu

cEnTrum sonus, palackéHo 17a

2. 6. Senegal II. část – Bedřich Šuba 
9. 6. Léčivé mudry aneb kouzlení s prs-
ty – Olga Župková
12. 6. Vycházka s trekingovými holemi. 
Sraz v 10.15 hod. u SONUSU. Předpo-
kládaný návrat 12.30 hod. Vycházka se 
koná jen za příznivého počasí. 
16. 6. Senegal III. část – Bedřich 
Šuba
19. 6. Vycházka s trekingovými holemi: 
zámek v Dřevohosticích (prohlídka). 
Odjezd autobusem v 10.45 hod. z aut. 
nádraží, nást. č. 23. Předpokládaný ná-
vrat 13.15 hod.
23. 6. Náhrada škody, náhrada újmy – 
JUDr. Jarmila Podivínská
24. 6. Výlet do Zlína – Baťův mra-
kodrap, muzeum obuvi. Poutní kostel 
ve Štípě. Sraz u centra SONUS, Palac-
kého 17a v 8.50 hod. Předpokládaný 
návrat kolem 16 hod. Cena 190 Kč. Při-
hlásit se můžete u Martiny Krejčířové, 
tel. 777 729 521. 
30. 6. Rukodělná činnost: výroba mý-
dla ze zbytků 

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
11. 6. Spojené státy americké – 
Mgr. František Ponížil, od 16 hod.

mĚsTský dŮm, kraTocHVÍloVa 1 

8. 6. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje hudební skupi-
na MINI
29. 6. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Záhorská kapela

akcE:  
5. 6. v 17 h. Setkání s vodníkem, zábav-
ný podvečer pro malé i velké na přerov-
ské Laguně, v 17 hod.
6.–11. 7. Minitábor s angličtinou pro děti  
6–12 let u rybníka Bezedníka na Lu-
kově u Zlína.
25.–29. 8. Příměstský tábor s angličti-
nou a tvořením v Rodince pro děti 5–12 
let.  www.rodinka.cz

proVoznÍ doBa – plaVEcký arEál pŘEroV – ČErVEn 2014
www.bazenprerov.cz                                                                                                         ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, 
pára

whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna 
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

8–16
6.15–7.30

8–15
imobilní

11–13

zavřeno zavřeno

Úterý 14–20
6.15–7.30

8–21
6.15–7.30

8–19

Středa 14–20
6.15–7.30

8–21
6.15–7.30

9–19

Čtvrtek
13–16
17–20

6.15–7.30
8–16
17–21

6.15–7.30
9–16
17–18

imobilní 
13–15

Pátek 13–20
6.15–7.30

8–21
6.15–7.30

8–18
imobilní

14–16
Sobota 10–20 10–20

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

16–17
Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny):

Čtvrtek 17. 4. 10–20 10–20
imobilní

10–12
zavřeno zavřeno

mĚsTská kniHoVna

10.–27. 6. Výstava kreseb soutěže Fan-
tastický svět, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 

akcE pro dospĚlé:
5. 6. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., od 8 
do 18 hod.
5. 6. Přednáška psycholožky Petry Ko-
laříkové na téma Jak dál po smrti blízké-
ho, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám., od 17 hod.
10. 6. Přednáškový cyklus „Vím už, co 
nevím?“ s Miroslavem Šmídou, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám., 
od 16.30 hod.
23. 6. Kulturní akademie knihovny, 
setkání na téma Na lidovou notečku 
nejen s Jarmilou Šulákovou – 85. výročí 
narození moravské folklorní zpěvač-
ky, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám., od 13 hod.

akcE pro dĚTi:
3. 6. Tvořivá dílna – výroba lodiček, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od  
14 hod.
12., 26. 6. Klub hráčů (stolní hry, XBOX), 
půjčovna pro děti, Palackého  1, od  
14 hod.
14. 6. Klub hráčů (stolní hry), poboč-
ka MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 9 do 12 hod.

duHa kluB rodinka

žElaToVská 12

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, cyklus 5 lekcí
páTEk
Pohybové, výtvarné a hudební krůčky 
s prvky Montessori pro kojence a ba-
tolata společně s maminkami (účast 
hlásit dopředu), možnost objednat oběd, 
09.30–11 hod.
Miniškolka pro děti od 2 let probíhá 
každý den od pondělí do pátku 6.00–
16.00, včetně domácí stravy, fungujeme 
po celé prázdniny. Zajistíme hlídání 
i mladších dětí.



16 kino/galerie

Od června  jsou v galerii Mezi 

Světy k vidění sošky a další et-

nické výrobky z Keni. Umělecké 

předměty vyráběli kameníci kme-

ne Kisi z oblasti vesnice Tabaka. 

Právě tato oblast je jediným mís-

tem v Keni, kde se těží kámen mastek, jenž se ručně zpracovává a vyrábějí se 

z něj dárkové předměty. 

Červnová výstava na Trafačce patří 

andělům z výtvarné dílny Zuzany 

Strakové ze Lhoty Rapotína. Figurální 

sošky a reliéfní obrazy autorka tvoří 

z šamotové hlíny s engobou. Něžný 

výraz andělům dodává krajkový šat, 

který autorka s pečlivostí a preciznos-

tí vykrajuje z hlíny. Po vložení svíčky 

se stejný krajkový obraz objeví i na stěně interiéru. Podobným způsobem tvoří 

i takzvané kamínky, které jsou určeny do skalek, zahrad nebo na terasy domů. 

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

traFaČKa–KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Až do 15. června v galerii pokračuje absol-

ventská výstava žáků ZUŠ Bedřicha Kozánka. 

K vidění jsou vedle tradičních kreseb a maleb 

i kombinované techniky či experimentální 

koláže. Instalace v prostoru nabízejí barevné 

prostorové objekty ze skla, batiku, originální 

vitráže nebo keramické mozaiky. Vernisáží 

19. června v 17 hodin bude v Galerii města zahájena výstava Vize architektů: Jak 

by mohlo vypadat prostranství Na Marku?, kde budou prezentovány návrhy ar-

chitektonicko-urbanistické soutěže. Výstava potrvá až do 3. srpna.

V měsíci červnu pokračuje výstava s názvem Hlava nehla-

va – obrazy Toma Hrubého a keramické plastiky Tomáše 

Kubíčka. Od 24. června začíná vernisáží výstava „Svět 

kolem nás“ studentů Gymnázia Jakuba Škody, která před-

staví průřez jejich výtvarnou tvorbou. Vedle tradiční malby 

a kresby návštěvníci uvidí také kašírované objekty, grafiku, 

fotografické pokusy i kombinované techniky. Zajímavá bude i fotografická doku-

mentace z některých jejich dlouhodobých projektů ve výtvarné výchově. V menších 

prostorách galerie pokračuje výstava Karel starší slaví... a děti malují.

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

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

V červnu Minigalerie ŽEROTÍN Z. H. slaví 

15 let od svého otevření. Během patnáctile-

tého provozu v jejich prostorách vystavovalo 

mnoho výtvarníků a výrobců uměleckého 

skla, keramiky i reliéfů z umělého kamene. 

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout díla ne-

jen akademických malířů, ale i výtvarníků, 

kteří mají malování jako zálibu, prostor dostali 

i umělci z Přerova a okolí. Červnová výstava 

tak dá prostor výtvarníkům, kteří s minigale-

rií dlouhodobě spolupracují – M. Teplému,  

B. Nečasovi. V. Tvrdé, I. Sýkorovi a dalším.

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

1.–3. 6. v 17:30 zlOba – KrÁlOvna 
Černé Magie 3D 
1.–3. 6. ve 20:00 X- Men: buDOucí 
MinulOSt 3D český dabing 
4. 6. v 17:30 zlOba – KrÁlOvna Čer-
né Magie 2D 

4. 6. ve 20:00 StOletý StaŘíK, Který 
vylezl z OKna a zMizel KLUB

5.–6. 6. v 17:30 na hraně zítŘKa 3D, 

republiková premiéra 

5.–10. 6. ve 20:00 zaKÁzané uvOl-
nění, republiková premiéra 

7.–11. 6. v 17:30 zaKÁzané uvOlnění 
11. 6. ve 20:00 trabanteM až na KO-
nec Světa ART

12.–13. 6. v 17:30 viOletta KOncert 
12.–13. 6. ve 20:00 grace, Kněžna 
MOnacKÁ, republiková premiéra 

14.–15. 6. v 17:30 grace, Kněžna 
MOnacKÁ 
14.–15. 6. ve 20:00 gODzilla 3D 

16.–17. 6. v 17:30 gODzilla 3D 

16.–17. 6. ve 20:00 bOny a KliD 2 
18. 6. v 17:30 na hraně zítŘKa 2D 

18. 6. ve 20:00 JeDna za všechny, 
DÁMSKÝ VEČER

19.–21. 6. v 17:00 JaK vycviČit Dra-
Ka 2, 3D, republiková premiéra 

19.–22. 6. ve 20:00 všivÁci, republi-
ková premiéra 

22. 6. v 17:30 všivÁci 
23.–24. 6. v 17:30 zaKÁzané uvOl-
nění 

23.–24. 6. ve 20:00 na hraně zítŘ-
Ka, 3D 

25. 6. v 17:30 10 praviDel JaK Sbalit 
hOlKu BIOSENIOR

25. 6. ve 20:00 10 praviDel JaK Sba-
lit hOlKu BIOSENIOR

26.–28. 6. v 17:00 tranSFOrMerS: 
zÁniK, 3D, republiková premiéra, 140 

min., dabing 

26.–28. 6. ve 20 tranSFOrMerS: 
zÁniK, 3D, republiková premiéra, 140 

min., dabing

29. 6. v 17:00 tranSFOrMerS: zÁniK, 
2D, titulky

29. 6.–1. 7. ve 20 zaKÁzané uvOlnění
30. 6.–1 . 7. v 17 JaK vycviČit Dra-
Ka 2, 3D
2. 7. v  17:30  tranSFOrMerS: 
zÁniK, 2D, dabing 

2. 7. ve 20:00 granDhOtel buDapešť 
KLUB

pŘeDStavení prO Děti biJÁSeK
1. 6. v 15:30 riO, 2D 

8. 6. v 15:30 velKÁ OŘíšKOvÁ lOu-
pež, 2D 

15. 6. v 15:30 velKÁ OŘíšKOvÁ lOu-
pež, 3D 

22. 6. v 15:30 JaK vycviČit DraKa 
2, 3D 

29. 6. v 15:00 JaK vycviČit DraKa 
2, 2D 
zMěna prOgraMu vyhrazena
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