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V horké letní dny praskají koupaliště ve švech, v obležení jsou i přírodní jezera a bývalé lomy, kde je koupání jen na vlastní nebez-

pečí. Na přerovské koupaliště během prázdninových dnů zamíří až tisícovka návštěvníků denně. V oblibě mají Přerované i kou-

paliště v Penčicích, kam v době slunných víkendů vyrážejí svlažit tělo a také zahrát si třeba nohejbal. Loni tam během jediného 

dne zaznamenali návštěvnický rekord - 1300 lidí. A jak je to s koupáním na Laguně a v Bečvě? To si můžete přečíst na straně 9, 

kde se tomuto tématu věnujeme a fotografií se ohlížíme i do historie – na přerovskou plovárnu. Foto: Ingrid Lounová  (ILO)

Léto, budiž pochváleno FAsádA ROKu má své vítěze
V 11. ročníku soutěže Fasáda roku 
porota hodnotila 22 soutěžních děl 
ve třech kategoriích – fasáda rekon-
strukce, panelového domu a novo-
stavby. Během dubna a května se 
členové poroty podrobně seznámili 
se soutěžícími stavbami a prohlédli si 
je i v reálu. V letošním roce se porota 
rozhodla neudělit vítězné místo v ka-
tegorii novostavba, do níž své domy 
přihlásili pouze dva majitelé. Podle 
soutěžních podmínek ale porotci 
využili možnosti udělit dvě první 
místa v kategorii rekonstrukce. První 
místo tak náleží rodinnému domu 
s kovárnou v Penčicích v Lipňanské 
ulici, manželů Jurdových a činžovní-
mu domu Na Loučkách 9 v Přerově, 
který vlastní Miloslava Rabasová. 
„V prvním případě prošel dům velmi 
náročnou rekonstrukcí, kdy z úplné 
ruiny vznikl takřka zcela nový objekt, 
který je spíše novostavbou a zcela 
zapadá do venkovského prostředí,“ 
zdůvodnil rozhodnutí člen poroty 
náměstek primátora Michal Zácha. 
U činžovního domu porota vyzdvihla 
novou barevnou fasádu, která byla 
zvolena citlivě k původnímu vzhledu. 
Prvenství v kategorii Panelový dům 
získal panelák ve Dvořákově ulici 22. 
Vítězové od města získali i finanční 
odměnu 50 tisíc korun.  (ILO)

Hluk, prach, rozbitá silnice, do as-
faltu vyjeté hluboké koleje, zničené 
chodníky, praskající fasády domů. 
Takové problémy přinášely obča-
nům Kozlovic časté průjezdy kami-
onů. Sepsali petici, bombardovali 
svými stížnostmi politiky i úřední-
ky. Dnes má přerovská radnice pro 
obyvatele Kozlovic dobrou zprávu 
– auta nad 12 tun jejich místní částí 
neprojedou. 
„Pro nás to je lepší řešení než nic. 
Celou situaci by úplně řešila dálni-
ce nebo obchvat Kozlovic. Původně 
jsme v petici žádali zákaz průjezdu 
aut nad 7,5 tuny,“ vyjádřila se před-
sedkyně osadního výboru Kozlovic 
Jolana Čechová. Zákazová značka tak 
znemožní průjezd kamionům po vo-

zovce, která patří Olomouckému 
kraji. V loňském roce se zástupcům 
Přerova podařilo ochránit před ka-
miony místní část Dluhonice a lidé 
z Kozlovic byli nešťastní, že stej-
ný zákaz neplatí i pro jejich obec. 
„V případě Kozlovic ale byla situace 
složitější, po dvou letech dopisování 
a jednání jsme nakonec se zástupci 
Olomouckého kraje našli řešení,“ 
řekl náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. 
Kamiony jedoucí ve směru ze Zlína 
na Ostravu si právě přes Kozlovice 
obousměrně zkracovaly jízdu, aby 
se vyhnuly mýtnému. Zástupci měs-
ta Přerova v loňském roce alespoň 
zajistili částečné úpravy nejhůře 
poničených úseků – to ale neřešilo 

problém s průjezdem těžkých aut. 
Za pár týdnů by ale mělo být útra-
pám Kozlovických konec. V Přerově 
už se objevily dopravní značky, které 
těžkotonážním vozům zakazují prů-
jezd Kozlovicemi. „Toto opatření 
obecné povahy bylo vydané 5. červ-

Kamiony už brzy Kozlovicemi neprojedou

Od prázdnin už kamiony Kozlovicemi neprojedou.  Foto: Ingrid Lounová

na, účinnosti nabyde do patnácti dnů 
a odvolání už není možné,“ konstato-
vala Eva Šáchová z odboru dopravy 
přerovského magistrátu. Papírově 
tedy bude vše v polovině června 
vyřešeno a „míč“ bude na straně 
Správy silnic Olomouckého kraje, 
která musí opatření prakticky uvést 
do života. (Red)
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Z kostela opadávala omítka, už se opravuje
Nejstarší kostel v Přerově - kostel svatého Jiří na Horním 
náměstí se dočká nového vzhledu. Katolická církev po-
žádala o dotaci Ministerstvo kultury a Olomoucký kraj, 
na opravách se 185 tisíci podílí i město Přerov.

„Kostel vypadal žalostně, následkem 
vysoké vlhkosti z něj odpadávala 
omítka, přitom tvoří z Žerotínova 
náměstí vstupní bránu na Horní ná-
městí. Rozhodli jsme se proto, že 
přispějeme na opravy fasády, nátěrů 
i nové vstupní dveře,“ informoval 
primátor Přerova Jiří Lajtoch.
Oprava dříve hradního kostelíka s jed-
noduchým byzantským půdorysem 
přijde celkem na dva miliony ko-
run. „Podmínkou pro získání dotace 
je, že deseti procenty přispěje obec. 
Římskokatolická církev bude do pa-
mátky investovat čtyřicet procent nákla-
dů, zbývajících padesát procent pokryje 
dotace z ministerstva a Olomouckého 
kraje,“ doplnil Jiří Lajtoch.

Kostel sv. Jiří, zasvěcený patronu 
rytířstva, má za sebou pohnutou his-
torii. Byl několikrát zničený válka-
mi i požáry. V roce 1423 byl patrně 
do základů vypálen husity a obnoven 
byl až za Pernštejnů po roce 1480. 
Roku 1760 byl kostelík znovu poško-
zen velikým požárem Horního měs-
ta, znovu ho nechal opravit poslední 
mužský potomek rodu Přepyšských 
- Jan Václav. Ve 20. století mu určitě 
neprospěla ani necitlivá betonová pří-
stavba kina Orania (dnešního objektu 
Pegas), která zvýšila vlhkost zdiva. 
Dnešní podobu včetně vnitřního vy-
bavení získal skromný kostelík v roce 
1970 díky přerovskému katechetovi 
Aloisi Havlovi.  (ILO)

„Kotce stály padesát tisíc korun, 
vybetonování podesty přišlo na tři-
cet tisíc. Do konce roku dostane 
útulek ještě další dva kotce, které 
se stanou dočasným domovem pro 
zatoulaná zvířata. Na investici se 
podílely nejen Technické služby 
města Přerova, které útulek pro-
vozují, ale i město Přerov,“ uvedl 

náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. 
Kapacita přerovského útulku je dlou-
hodobě nedostačující a jeho pracov-
níci se dostávají i do situace, že ne-
mohou zatoulané zvíře přijmout. 
„Může tu pobývat maximálně dva-
cet psů, což je, jak ukázala praxe, 
málo,“ konstatovala vedoucí zařízení 

Soňa Hynčicová. Technické služby 
sice mají projekt na přístavbu, díky 
níž by se mohla kapacita až zdvoj-
násobit, na stavbu ale zatím nemají 
peníze. „Proto jsme v loňském roce 
alespoň zakoupili speciální klece pro 
kočky a letos jsme investovali do kot-
ců pro psy. O problému s nedostat-
kem místa víme a musíme jej řešit. 
Zároveň je ale třeba mít na paměti, že 
se nám prodraží provozní náklady,“ 
řekl náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. 

Útulek Dr. Matinové se nachází 
v zahrádkářské části města mezi 
Předmostím a Dluhonicemi a v pro-
vozu je od roku 1997. V době návštěv-
ních hodin mohou případní zájemci 
o osvojení psa či kočky útulek na-
vštívit a zvířata si nezávazně pro-
hlédnout. „Část útulku slouží jako 
penzion, v němž mohou majitelé své 
čtyřnohé miláčky v případě odjezdu 
na dovolenou dočasně za poplatek 
ubytovat,“ doplnila závěrem vedoucí 
Soňa Hynčicová.  (KOM)

V klecích a následně v kafilerii kon-
čí přemnožení holubi, kteří se usíd-
lili na střechách a půdách starých 
přerovských domů. Specializovaná 
firma provádí sběr holubích vajec 
a mláďat. Soudě podle statistik z mi-
nulých let se dá předpokládat, že k li-
kvidaci bude putovat zhruba stovka 
vajíček a sedmdesátka vylíhnutých 
jedinců. 
„Pracovníci odborné firmy se budou 
po půdách pohybovat ve čtrnácti-
denních intervalech až do 15. září 
s jediným cílem – najít co nevíce 

mláďat a vajíček. Po tomto datu až 
do 10. prosince budou odchytávat 
už dospělé jedince,“ uvedl vedoucí 
odboru majetku přerovského ma-
gistrátu Zdeněk Vojtášek. V případě 
dospělých holubů ale půjde o mno-
hem vyšší číslo než u mláďat a vajec. 
„Jenom v loňském roce nám firma 
zlikvidovala 934 holubů, což je nej-
více v historii odchytů. Pro srovnání 
– v roce 2004 jich bylo 493,“ doplnil 
Vojtášek.
Pro sběr vajíček a mláďat jsou vyti-
povány lokality, kde je holubí repro-

dukce nejvyšší. „Jedná se například 
o dům na náměstí TGM, kde sídlí 
Kulturní a informační služby, ale 
třeba i stará pošta na nádraží, domy 
v přednádražní čtvrti, silo v Polní 
ulici, školy v Palackého ulici či are-
ál Meopty. Tam všude jsou umístěna 
odchytová zařízení,“ doplnil náměs-
tek přerovského primátora Michal 
Zácha.
Likvidace holubů je nákladná, v roce 
2013 přišla tato služba městskou kasu 
na 140 tisíc korun, na letošní rok byla 
vysoutěžená částka 176 tisíc korun. 

V ceně je například umístění odchy-
tových zařízení, pokládka návnady, 
odvoz odchycených jedinců, umístění 
a likvidace v kafilerním boxu či dez-
infekce odchytových míst. 
„Odchyt probíhá v souladu se záko-
nem o ochraně zvířat proti týrání a zá-
konem o ochraně přírody a krajiny 
Nechceme situaci podcenit, protože 
všichni víme, že holubi kromě zne-
čišťování veřejných prostranství mo-
hou vážně ohrozit zdraví lidí, neboť 
jsou nositeli nákaz,“ doplnil Zácha.
 (KOM)

V nových kotcích najdou zatoulaní psi dočasný domov

Odchyt holubích mláďat stojí každoročně desetitisíce

Dva psi z přerovského útulku, Týraný oříšek Blesk a kří-
ženec jménem Barča, si jako první vyzkoušeli nové kot-
ce, díky nimž se rozšířila nedostačující kapacita zařízení. 

Stavební dělníci už z fasády kostela sv. Jiří odstranili oprýskanou omítku. 

 Foto: Ingrid Lounová
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Podobná pravidla už platí v mnohých 
českých městech, třeba i v sousední 
Olomouci. V Přerově půjde o novum 
– dosud tu žádné cykloobousměrky 
nebyly. „Konkrétně se jedná o uli-
ci Bartošovu, Bratrskou, Mostní, 
Interbrigadistů a Masarykovo ná-
městí. Tam všude vznikly takzvané 
cykloobousměrky – čili jednosměrná 
cesta pro auta, obousměrná pro kola. 
Úprava by měla zlepšit průjezdnost 
cyklistů městem,“ upřesnil přerovský 
cyklokoordinátor Jiří Janalík.  Lidé 
tuto změnu poznají podle dopravních 
značek i jízdních pruhů na cestě, kte-
ré firma dokončí na začátku červen-
ce. Po zobousměrnění Mostní ulice 
cyklisté volali už dávno. „Ve smě-
ru z náměstí se nedala tak krátká 
ulice, kde je z jednoho konce vidět 
na druhý, projet. Teď už to je legální 
a cyklisté se nebudou muset obávat 
pokut,“ uvedla Monika Přidalová, 

která v Mostní ulici sama bydlí. 
„Pokud se novinka ujme a osvěd-
čí se, zobousměrníme pro cyklisty 
i další jednosměrky,“ doplnil Jiří 
Janalík. Nejde ale o jediné opatření 
pro cyklisty, které město Přerov letos 
chystá. Nově budou moci projíždět 
například Wilsonovou ulicí, která 
dlouhá léta sloužila pouze jako pěší 
zóna. „Je logické, že v pěší zóně musí 
cyklista jezdit pomalu a ohleduplně. 
Je to o vzájemné toleranci, na kterou 
jsou Přerované zvyklí ze smíšených 
stezek – kde jsou vedle sebe pěší 
i cyklisté. Předpokládá se, že pěší 
zóna je hlavně pro chodce a v pří-
padě nutnosti musí cyklista sesed-
nout z kola,“ zmínil Janalík. S prů-
jezdem pro cyklisty se ale nepočítá 
v Jiráskově ulici, ta je pro obdobný 
provoz příliš úzká. Novinkou bude 
i propojení ulic Sokolská, Kaufland 
- díky této úpravě se cyklisté bez po-

tíží dostanou k nákupnímu centru. 
Všechny zmíněné úpravy přijdou 
městskou kasu zhruba na 190 tisíc 
korun. 
Očekávaná je i výstavba cyklos-
tezky Laguna. „Počítáme s tím, že 
stavbu dokončíme ještě v letošním 
roce. Osvětlená cyklostezka v délce 
320 metrů nahradí provizorní pane-
lovou cestu, která lemuje řeku Bečvu 
a vede k Laguně,“ upřesnil náměstek 
přerovského primátora Michal Zácha. 
V těsném sousedství nové cesty pro 
cyklisty povede i chodník pro chodce. 
„Je to lokalita, kam chodí lidé často 
na procházky s dětmi i s kočárky – 
chceme, aby jejich procházka byla 
pohodová a bezpečná,“ řekl Michal 
Zácha. Stavba cyklostezky přijde 
zhruba na 2,8 milionu korun, část této 
investice pokryje dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury České 
republiky.  (ILO)

Cyklisté už zamíří i do jednosměrek
Cyklisté, motoristé i chodci by měli zbystřit. Od konce června platí na přerovských 
silnicích nová opatření, která by měla zjednodušit provoz ve městě. Úprava doprav-
ního značení se dotkla pěti dosud jednosměrných ulic, ve kterých je nově umožněn 
obousměrný průjezd cyklistům. 

V některých jednosměrkách už 
mohou cyklisté jezdit obousměrně. 
Na kole už budou moci lidé projet 
dříve jen pěší zónu ve Wilsonově ulici. 
Jak se vám tyto změny zamlouvají?

Dagmar Cagáško-
vá, Přerov
No, konečně! Jed-
nosměrky by mohly 
být zprůjezdněny pro 

cyklisty všechny, v jiných městech to 
tak funguje už dlouho. Nedávno jsme 
byli na kole v Břeclavi a byli jsme 
nadšení, jak tam cyklistům vycházejí 
vstříc. Přerov je věčně ucpaný přetí-
ženu dopravou a kolo je nejrychlejší 
dopravní prostředek, každé zlepšení 
pro cyklisty vítáme.

Radek Dornica, 
Přerov
Už na to čekám dlou-
ho, je dobře, že to 
povolili. V Přerově 

totiž návaznost cyklostezek není 
optimální a do toho ještě ty jedno-
směrky… Já na kole jezdím denně 
a každou novinku k lepšímu vítám.

Klára Pavlíková, 
Přerov
Cyklistům to urči-
tě pomůže. V pěší 
zóně se už nemusí 

bát strážníků a díky průjezdnosti 
některých jednosměrek jim to také 
ulehčí cestu a nemusí je objíždět.

František Novot-
ný, Přerov
Já si myslím, že je to 
dobře. Jezdím hod-
ně po cyklostezkách, 

ročně najedu asi 10 tisíc kilometrů. 
Jednosměrkám v Přerově jsem se ra-
ději vyhýbal, ať nedostanu pokutu.

Růžena Čecháko-
vá, Přerov
Zprůjezdnění Most-
ní ulice určitě vítám. 
Cyklisté, kteří jeli 

z náměstí, museli slézt z kola, nebo 
jeli po chodníku a riskovali… Ale, že 
budou jezdit cyklisté i Wilsonovou 
ulicí, to se mi moc nelíbí, pobíhají 
tam malé děti a někteří cyklisté jsou 
fakt bezohlední a jezdí rychle.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Pěší zónou ve Wilsonově ulici už mohou projíždět i cyklisté. Foto: Ingrid Lounová
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Do fasád přerovských škol 
putovalo 123 milionů korun

Radioamatéři se sejdou 
na Holém kopci u Staré Vsi

Provedené stavební úpravy přišly 
celkem na 36 milionů korun, část 
nákladů pokryly dotace – jednak ze 
Státního fondu životního prostředí 
putovalo do obou škol 800 tisíc ko-
run, a z evropského Fondu soudržnos-
ti to bylo 13,5 milionu korun. 
„U Tenisu byl zateplen obvodový 
plášť. Objekt má nová plastová okna 
včetně žaluzií a sítí proti hmyzu, vy-
měnili jsme dveře, podařilo se opravit 
i střechu,“ uvedl přerovský primátor 
Jiří Lajtoch. Spokojeni jsou podle 
mínění ředitelů škol nejen žáci a pe-
dagogové ale i rodiče dětí. Základní 
škola Svisle má rovněž zateplený 
obvodový plášť, vyměněna okna 
a došlo i na úpravu interiéru včetně 
výmaleb. „První přínos je estetická 
stránka školy, druhá je tepelná poho-
da – už nemusíme řešit, zda větrat či 
nevětrat a třetí pozitivum jsou úspory 
za energie. Za letošní mírnou zimu 
a jaro jsme ušetřili i díky zateplení 
100 tisíc korun. Město tuto úspo-
ru může investovat účelněji jinam,“ 
sdělil ředitel školy Svisle Miroslav 
Fryštacký.
Do nového kabátu je nutno „obléct“ 
ještě dvě přerovské základní školy. 
„Základní škola Za Mlýnem byla prv-

Z osmi přerovských základních škol je už šest zateplených. Budovy dostaly nové fasády, mají plastová okna 
a některé i novou střechu. Celkově šlo do těchto energetických úspor školských zařízení 123 milionů korun. 
Slavnostním přestřižením pásky byly ve středu 4. června předány k užívání dvě nejnověji zateplené základní ško-
ly – U Tenisu, která se skví v šedo-žluté barvě a Svisle, která dostala oranžovo-žlutý kabát.

Slavnostní předání nově rekonstruované školy oslavily děti ze ZŠ Svisle koncertem a pásmem básní pod širou oblohou.

  Foto: Ingrid Lounová

Sborový zpěv zazněl v úterý 5. června i před žlutošedou fasádou ZŠ U Tenisu.

  Foto: Ingrid Lounová

Příznivci radiotechniky a radioama-
térského vysílání se mohou o prvním 
červencovém víkendu přijít podí-
vat na mezinárodní závod ve vel-
mi krátkých vlnách Polní den 2014. 
Čtyřiadvacetihodinový závod se 
koná na Holém kopci u Staré Vsi. 
Závody začínají v 16 hodin v sobotu 
5. července a pokračují do následu-
jícího dne - do neděle 6. července. 
„Zájemci se mohou přijít podívat, 

jak takové radioamatérské vysílání 
vypadá, na kótě bude stále někdo 
přítomný. V případě hezkého počasí 
je navíc z Holého kopce pěkný vý-
hled do krajiny,“ informoval Vladimír 
Jelínek z Radioklubu Přerov. Ti, kteří 
se na radioamatérský závod vydají, 
se musí za kostelem ve Staré Vsi 
dát doleva a vystoupat na kopec až 
ke věži.
  (RED)

ní škola, kde probíhalo zateplení. Teď 
je ještě třeba doteplit fasádu a vymě-
nit okna. Ta jsou v havarijním stavu,“ 
zmínil náměstek primátora Michal 
Zácha. Po těchto nutných rekonstruk-

cích se město pustí do vnitřních úprav 
škol, včetně oprav sociálních zaříze-
ní. „Nejde ale jen o školy, postupně se 
snažíme vylepšovat i mateřské ško-
ly,“ doplnil Michal Zácha. Na území 

města je třináct školek a zatím se po-
dařilo zateplit za 16 milionů korun 
tři z nich – v ulici Bajákova, Optiky 
a Na Odpoledni.
  (RED)                                                                                                       
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Komise pro občanské záležitosti na-
bízí obřady vítání dětí, při kterých 
jsou novorozenci přijati mezi obča-
ny města zápisem do pamětní knihy. 
„Přihlásit se mohou i rodiče, kteří 
mají trvalé bydliště v Přerově, ale 
jejich dítě se narodilo mimo Přerov,“ 
informovala Ivana Veselá z Kanceláře 
primátora přerovského magistrátu. 
Rodiče dětí narozených v Přerově 
získají dotazník na matrice při vy-
řizování rodného listu. „Pořádáme 
také obřady zlatých a diamantových 
svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 
60 let společného života,“ upřesnila 
Ivana Veselá. Loni komise pro ob-
čanské záležitosti uspořádala sedm 
svateb, čtyři zlaté, dvě diamantové 
a jednu po 65 letech manželství, ta-
kové svatbě se říká kamenná. Letos 
se sešli manželé připomínající si vý-
znamné jubileum dvakrát – u příle-
žitosti zlaté a diamantové svatby. 
Bližší informace zájemci získají 

Na matrice vítají občánky 
i oslavence zlatých svateb

Chcete přispět 
do kroniky?
Napište nám
Magistrát města Přerova se obrací 

na přerovské instituce, podniky, or-

ganizace, školy, sportovní oddíly či 

občanská sdružení se žádostí o za-

slání materiálů, které se stanou pod-

kladem pro zápis do kroniky.

„Zájemci o zápis do kroniky musí 

uvést stručnou charakteristiku 

a podstatné události, které nastaly 

v roce 2013 v jejich firmě, organiza-

ci, místní části a podobně. U škol je 

třeba zasílat příspěvky za školní rok 

2012/2013. Vítaným materiálem pro 

městskou kroniku jsou také ročenky, 

propagační publikace, letáky a foto-

grafie,“ upřesnila kronikářka města 

Ivana Veselá.

Příspěvky je možno zasílat do 29. srp-

na na adresu: ivana.vesela@prerov.

eu nebo na: Magistrát města Přerova, 

Ivana Veselá, kancelář primátora, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov. Je možno 

se dostavit také osobně na náměstí 

T. G. Masaryka č. 2. (AK)

Inzerce A14100XXXX

V sobotu 17. května  byli mezi nově přiví-

tanými občánky také Liliana a Maxmilián 

Topolánkovi.  Foto: Jan Čep.

v Kanceláři primátora u Ivany Veselé, 
tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vese-
la@prerov.eu.  (RED) 
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Přerovské děti převzaly ocenění Scholar

Na přednášce se dozvíte 
o nových pomůckách pro 
nedoslýchavé
Základní organizace Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých Přerov zve uživa-
tele sluchadel a občany se slucho-
vým postižením na přednášku s vý-
stavkou moderních kompenzačních 
pomůcek. Přednáší přední odborník 
Jan Kašpar z Plzně. Součástí před-
nášky je individuální poradenství. 
Akce se koná v přerovské klubovně 
ALFA HANDICAP na náměstí Svobody 
4 ve čtvrtek. 3. července od 15.30 
do 17.30 hod.  (RED) 

Již po jedenácté 30. května předáva-
li  zástupci města Přerova úspěšným 
dětem z přerovských základních škol 
ocenění Scholar. Pro prestižní sošku 
a další ceny si přišlo celkem 24 žáků. 
„Touto jedinečnou cenou chceme už 
tradičně ocenit šikovné přerovské děti. 
Nejde jen o to, abychom ocenili žáky, 
kteří se výborně učí nebo dosahuji 
výborných výsledků ve sportu, ale 
i ty školáky, kteří vynikají třeba tím, 
že jsou přátelštější, pomáhají druhým 
nebo jsou nepostradatelní pro práci  
třídního kolektivu,“ řekl vedoucí od-
dělení školství a mládeže Petr Hrbek. 
Ceny šikovným školákům v sále ZUŠ 
Bedřicha Kozánka předávali náměst-
ci primátora Dušan Hluzín a vedou-
cí Odboru sociálních věcí a školství 
Romana Pospíšilová.  (AK)

Inzerce A14100XXXX

Inzerce A14100XXXX

Chystáte se renovovat dům nebo 
opravovat byt a nemáte dostatečné 
množství peněz? Statutární město 
Přerov letos vyhlašuje druhé kolo 
výběrového řízení pro poskytnutí 
zápůjček z fondu bydlení. Každý 
vlastník bytu, bytového domu, ro-
dinného domu nebo i jiné nemovi-
tosti určené k bydlení má možnost 
požádat o účelovou půjčku z fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu. Výběrové řízení 
pro podání žádosti je vyhlášeno 
v termínu od 30. 6. do 15. 8. 2014. 
„Novinkou tohoto výběrového ří-
zení je nízká úroková sazba, kte-
rá se pohybuje v rozmezí od dvou 
do tří procent v souvislosti se zvo-
lenou délkou splatnosti půjčených 
finančních prostředků,“ vysvětlila 
Kristina Bukvaldová z přerovského 
magistrátu. 
Zájemci mohou získat podrobné 
informace na internetových strán-
kách města: www.prerov.eu (řešení 
životních situací - finance - půjčky) 
a naleznete tam i formulář k žádosti 
o půjčku. Na  další dotazy ke zmí-
něné problematice odpoví Kristina 
Bukvaldová, (kristina.bukvaldova@
prerov.eu)  tel.: 581 268 209. (RED)

Město nabízí 
výhodné půjčky 
na opravy domů 
a bytů

Matrikáři ze Slovenska si v Přerově vyměňovali zkušenosti

Pro sošku Scholar si přišlo 24 úspěšných dětí z přerovských škol.  Foto: Jan Čep

Jak v Přerově probíhá vítání občánků či diamantové svatby? A jakou podobu mají 
tyto slavnosti ve městech a obcích na Trenčínsku? Liší se? Nebo mají podobné 
zvyklosti? Vyměnit si zkušenosti či postřehy z praxe a načerpat nové informace 
přijeli v sobotu 31. května do Přerova starostové, matrikáři a kulturní pracovníci 
z Trenčínska. 

„Setkání pořádali pracovníci trenčín-
ského osvětového střediska. Z jejich 
podnětu se zástupci měst či obcí vy-
dali na dvoudenní výjezd na Moravu. 
První den strávili na jižní Moravě 
a druhý den pobyli v Přerově,“ uvedl 
přerovský primátor Jiří Lajtoch, který 
byl delegaci průvodcem. Slovenští 
hosté si prohlédli Horní náměstí, kde 
se koná většina přerovských obřadů. 
Na matrice si prošli slavnostní prosto-
ry, kde se konají občanské obřady, vi-
děli i slavnostní zámecký sál, v němž 
se odehrávají civilní svatby. V rámci 
výměny zkušeností mluvili o tom, 
jak ve svých městech a obcích vítají 
novorozené děti, nebo jak blahopřejí 
seniorům k životním jubileím.

„V Přerově je nejvíce zaujalo asi 
pravidelné setkávání představitelů 
města s občany, kteří slaví 75 let. 
Líbil se jim způsob organizace akce 
a hlavně propojení s mladou gene-
rací, kdy přerovští školáci vystupují 
v kulturním programu a zpívají, tančí 
či přednášejí seniorům,“ uvedla před-
sedkyně Komise pro občanské zále-
žitosti Ludmila Tomaníková. (AK)



07Aktuálně z PřerovA

Inzerce A131016400

Do celorepublikové soutěže Do prá-
ce na kole se v Přerově zapojilo 140 
jednotlivců hned z několika přerov-
ských firem. Společně tak během 
května všichni soutěžící najeli 24 
tisíc kilometrů. Nejvíce cyklistů je 
patrně ve společnosti Gambro, těch 
se do soutěže přihlásilo celkem 64, 
a to převážně žen. Ve čtvrtek 5. červ-
na si nejaktivnější týmy i jednotliv-
ci převzali v parku Michalov věcné 
ceny z rukou primátora města Jiřího 
Lajtocha.
Cíl soutěže Do práce na kole je zřej-
mý – podpořit cyklistiku coby al-
ternativní a zdravý způsob dopravy. 
V celém Česku se do projektu za-
pojilo 19 měst. „V soutěži ani tak 
nešlo o sportovní výkony, ale spíš 
o motivaci zaměstnanců firem, aby 
kolo používali při cestách do práce. 
Největším úspěchem proto bylo, že 
se do soutěže už v prvním ročníku 
zapojilo tolik účastníků. Akce měla 
i ekologický podtext – jízda na kole 
vede ke zdravějšímu životnímu sty-
lu,“ vysvětlil cyklokoordinátor Jiří 
Janalík z přerovského magistrátu..
Podmínkou účasti v soutěži bylo vy-
tvoření dvou až pětičlenných týmů 
vždy z jedné firmy či organizace. 
Všichni soutěžící si své jízdy zapi-
sovali na internetové stránce soutěže. 
V Přerově se do soutěže přihlásilo 
sedm firem a čtyři organizace, nej-
početnější zastoupení měla přerov-
ská firma Gambro, ta také našlapala 
nejvíc kilometrů. „Vytvořili jsme 
16 týmů, na kole tak do práce jezdí 
lidé z výroby i z kanceláří. A protože 
máme třísměnný provoz, tak někteří 
zaměstnanci na kolo usedají i v noč-
ních hodinách. Nejdále to měla naše 
zaměstnankyně z Týna nad Bečvou, 

což je 17 kilometrů,“ informovala 
Klára Mervardová z personálního 
oddělení Gambra, která se sama ak-
tivně zapojila do soutěže.  V Gambru 
si navíc soutěž prodloužili z jedno-
ho měsíce na tři a síly si tak měří 
až do konce července. Každý měsíc 
vedení firmy oceňuje nejaktivnější 
cyklisty. A právě závod Gambro zís-
kal cenu Top cyklofirma za vnitrofi-
remní soutěž zaměřenou na podporu 
dojíždění do práce na kole, na dru-
hém místě skončila Precheza a třetí 
místo patří přerovskému magistrátu. 
Mezi soutěžícími týmy se neztratili 
ani učitelé. „Chtěli jsme podpořit 
dobrou věc, být příkladem dětem. 
Zároveň tak vysíláme signál, že bu-
dovat cyklostezky, kde se cyklisté 
cítí bezpečněji, má smysl,“ zmínil 
Miroslav Fryštacký, ředitel Základní 
školy Svisle, který se také přidal 
k výzvě Do práce na kole. Z byd-
liště v Dolním Újezdu tak v některé 
dny našlapal 35 kilometrů.  
Nejvíc  času  v  sedle  kola  strávil 
Jaromír Vašut z hranické společnosti 
Bircher Process. „Zaslouženě zvítě-
zil, během měsíce najel úctyhodných 
1052 kilometrů,“ vyzdvihl jeho vý-
kon Jiří Janalík. „Na kole jsem jez-
dil z Přerova do Hranic a zpět téměř 
denně. Pokud nebyla větrná smršť 
a nepadaly větve, tak jsem se sna-
žil vyjet na kole,“ svěřil se Jaromír 
Vašut, vítěz kategorie Stržený tacho-
metr. Hlavní cenu - skládací kolo 
získala Květoslava Šilhová ze spo-
lečnosti Gambro.
Na setkání cyklistů v Michalově, byly 
k vidění i raritní kousky velocipedů. 
K nim určitě patřila loukoťová dře-
věná odrážedla z počátku 19. století. 
Sbírku deseti funkčních replik vlast-

Nejvíc našlapaly do pedálů týmy Gambra

ní Ivan Křivánek, který je mistrně 
ovládá a sám na nich každoročně 
absolvuje několik evropských i světo-
vých šampionátů. „Jezdím na replice 
barona Draise z roku 1817, jedná se 
vlastně o předchůdce kola a po jeho 
majiteli se nazývá dresina,“ upřesnil 
Ivan Křivánek ze Slavkova u Brna. 
Ovládání takového kola bez pedálů 
vyžaduje sílu v ramenou, ta je dů-
ležitá, aby měl jezdec pod kontro-

lou řídítka. „Asi nejnáročnější pro 
mě byl závod v Japonsku, kde jsem 
se účastnil Mírové mise Hirošima - 
Nagasaki, 450 km jsem jel 8 dnů,“ 
zmínil Křivánek. Projet se na dětské 
dresině si vyzkoušeli i nejmenší cyk-
listé, některé děti spolu s rodiči vyu-
žily i služeb rikši a kolem Michalova 
se povozily v dopravním prostředku, 
který má největší popularitu v asij-
ských zemích.  (ILO)

I když v soutěži Do práce na kole ani tak nešlo o výkony, jako o to podstatné – zúčast-

nit se, mělo měsíční zápolení své přeborníky – Jaromír Vašut (na snímku uprostřed) 

najel úctyhodných 1052 km.   Foto: Ingrid Lounová

Jak se jezdilo na předchůdci kola, na takzvané dresině? I to si mohli vyzkoušet účast-

nici setkání Do práce na kole.  Foto Ingrid Lounová
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Letní koupaliště už jedou naplno
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Přerovský plavecký areál má od le-
tošního roku jednu novinku. Tu uvíta-
jí hlavně rodiny, které mohou v areálu 
strávit celý den včetně obědu. Díky 

novému provozovateli restaurace se 
dají v areálu koupaliště koupit tep-
lá jídla včetně pizzy po celý den. 
Z atrakcí pro děti letos v plaveckém 

areálu nepřibyla žádná novinka.  
Nejmenší děti tak mají k dispozici 
dětský bazének, větší děti se mohou 
vydovádět na dvouproudé skluzavce, 
v divoké řece, na tobogánu, osvěžit 
se mohou u vodního hřibu nebo si 
zaskákat na trampolíně. Zkušenějším 
plavcům je určený v 25metrový ba-
zén a dospělí určitě ocení i masážní 
lavice.
Novinky oproti loňskému roku čekají 
na návštěvníky penčického koupa-
liště. „Zrekonstruovali jsme dětský 
bazén,  je nově vyfóliovaný  a má 
i svou vlastní úpravnu vody. V ba-
zénku jsou nové prvky - stříkací je-
žek a vodní skluzavka,“ informoval 
o přestavbě dětského bazénku ředitel 
společnosti Teplo Jaroslav Klvač. 
Novou žlutou fasádou září i provoz-
ní budova, na jejíž střeše už několik 
let funguje nudaterasa pro příznivce 
opalování bez plavek. Do začátku se-
zony na asfaltovém parkovišti přibu-
de ještě vodorovné značení,  to aby 
auta stála co nejúsporněji. „Nadále 
počítáme i s využitím parkování 
na louce vedle areálu koupaliště,“ 
doplnil Klvač. Parkování v Penčicích 

bývalo v minulosti problematické, 
na tamní koupaliště se totiž sjíždě-
jí lidé z okolí Přerova i Olomouce. 
Na provizorní parkoviště na louce se 
vejde až stovka vozů. „Loni během 
tropických dnů jsme lámali rekordy 
v návštěvnosti. Během jediného dne 
přišlo do Penčic 1300 návštěvníků, 
v Přerově jsme se přehoupli přes tisí-
covku, rekord byl 1050 lidí,“ upřes-
nila Pavla Domanská, pracovnice 
přerovského bazénu.
A důležitá zpráva na konec – ceny 
vstupného zůstávají stejné jako vloni. 
To znamená, že dospělí za celodenní 
pobyt na venkovním bazéně zaplatí 
86 korun, děti, důchodci a držitelé 
ZTP 65 korun, za děti od 3 do 6 let 
se platí 22 korun. Po 14. a 18. hodině 
je koupání levnější. Celodenní pobyt 
na koupališti v Penčicích přijde do-
spělého na 54 korun, děti a důchodci 
zaplatí o deset korun méně. Po 16. 
hodině je vstupné zlevněno na 44 
korun pro dospělou osobu a 33 korun 
pro děti a důchodce. Areál koupališ-
tě v Přerově je za příznivého poča-
sí v červenci otevřený denně od 10 
do 20 hodin a v Penčicích od 9.30 
do 19 hodin.  (ILO)

Zatímco školy zavírají své brány, koupaliště je s prvními prázdninovými dny otevírají veřejnosti dokořán. V hor-
kých letních dnech se život z vyprahlého města přesouvá k vodě. Přerovský plavecký areál hlásí otevřeno už 
od začátku června, penčické koupaliště, které také spravuje Teplo Přerov, je denně otevřeno od soboty 28. červ-
na. Ceny vstupného zůstávají stejné jako v loňské sezoně. 

Přerovské koupaliště pojme ve dny největších veder až tisícovku návštěvníků.  Foto: Ingrid Lounová

Novinkou v Penčicích je zrekonstruova-

ný dětský bazének se stříkacím ježkem 

a vodní skluzavkou. 

 Foto: Ingrid Lounová
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Městská plovárna byla v Přerově otevřená v roce 1900, v 80. letech byla zbourána. 

Dnes je její připomínkou parčík U Majáku. Foto: Jindřich Poštulka (archiv J. Švece) 

„V 60. a 70. letech se lidé koupali 
v Bečvě běžně. Některá místa měla 
svá pojmenování, třeba Ostende byla 
pláž pod novými tenisovými kurty 
a místo zvané Bagr bylo zase u lo-
děnice. Také pod nemocnicí bylo ob-
líbené místo ke koupání.  Na Bečvě 
bývaly i dvě půjčovny loděk – jedna 
pod plovárnou a druhá poblíž kavárny 
Bečva,“ zavzpomínal pamětník Jiří 
Rosmus, který má ve svém archivu 

i dobové fotografie z éry koupání 
v řece Bečvě. 
V současné době se v Bečvě koupou 
lidé jen ojediněle, a to na vlastní ne-
bezpečí, vodu v řece totiž na rozdíl 
od jezer, nádrží a koupališť krajští 
hygienici nesledují. Lidé tak radě-
ji vyhledávají koupaliště a přírodní 
jezera, kde mají jistotu nezávadné, 
testované vody. Koupaliště navíc 
nabízejí i další služby včetně hygie-

nického zázemí, sportovního vyžití, 
dětských atrakcí a občerstvení.
Jaká je vůbec kvalita vody v řece dnes, 
zlepšila se oproti letům minulým? 
Povodí Moravy, které je správcem 
řeky Bečvy, provádí monitoring kva-
lity vody jedenkrát měsíčně. „Kvalitu 
vody sledujeme dlouhodobě v profi-
lech Choryně, Teplice nad Bečvou, 
Lipník, Osek nad Bečvou a Troubky. 
Dále sledujeme Vsetínskou Bečvu 
a Rožnovskou Bečvu monitorujeme 
v Rožnově a ve Valašském Meziříčí. 
V sezóně od dubna do října navíc 
i vodní nádrž Horní Bečva, tu sleduje 
i Krajská hygienická služba,“ uved-
la mluvčí Povodí Morava Gabriela 
Tomíčková. Kvalita vody se podle mí-
nění Jitky Vejvodové z Českého hyd-
rometeorologického ústavu často mění 
i podle průtoku a teploty vody.
K největším znečišťovatelům řek patří 
některé obce, které odpadní vody stá-
le vypouštějí do řeky. Povodí Moravy 
ale kvalitu vody v řece sleduje kvů-

Pro koupání v Laguně nadále platí 
doporučení – jen na vlastní nebez-
pečí. Kvalitu vody v této přírodní 
nádrži, která vznikla v 70. letech vy-
těžením štěrkopísku, hygienici pra-
videlně nesledují. Technické služby 
města Přerova jedenkrát ročně, a to 
na začátku sezony nechávají vodu 
v Laguně testovat Zdravotním ústa-
vem. „Hygienici ve vodě sledují 
hlavně přítomnost enterokoků a bak-

terie Escherichia coli. Z loňského 
a předloňského měření vyplynulo, 
že znečištění bylo v době měření 
v limitech,“ informovala Miroslava 
Švadlenková z Technických služeb 
města Přerova. Letos se voda tes-
tovala v polovině června a v době 
uzávěrky listů, ještě nebyly výsled-
ky známy. „Vzhledem k tomu, že se 
jedná o přírodní vodní plochu, je 
její kvalita v průběhu roku nestabil-

ní. Vodní plocha není z naší strany 
provozována jako koupaliště, my se 
pouze staráme o její okolí. Koupání 
je zde jen na vlastní nebezpečí,“ zdů-
raznila Švadlenková. Zvlášť v prů-
běhu teplého léta dochází v přírodní 
nádrži k vyššímu výskytu baktérií 
a sinic. Podle sdělení hygieniků při 
vyšším výskytu enterokoků, jež jsou 
indikátorem bakteriálního znečištění 
fekálního původu, hrozí koupajícím 

se lidem žaludeční a střevní problé-
my. V případě zase vyššího výsky-
tu sinic, které způsobují alergie, se 
mohou u citlivých jedinců objevit 
vyrážky, zarudlé oči a rýma. Sinice 
také mohou produkovat různé jedo-
vaté látky, jejich projevy mohou být 
různé, od lehké akutní otravy pro-
jevující se střevními potížemi, přes 
bolesti hlavy, až po vážnější jaterní 
problémy.   (ILO)

Koupání v Bečvě? To už je minulostí

V Laguně je koupání spojené s rizikem

Pamětníci si určitě vzpomínají na doby, kdy byly břehy Bečvy v obležení koupají-
cích se lidí. V 50. až 70. letech minulého století se v letním období Přerované cho-
dili slunit k řece a zaplavat si šli do Bečvy nebo na městskou plovárnu. Ta stávala 
v Bezručově ulici přesně v místech, kde se dnes nachází parčík U Majáku. 

li jiným účelům než pro koupání. 
„Přímo na řece nejsou Ministerstvem 
zdravotnictví vyhlášena žádná kou-
pací místa. Takové místo je pouze 
ve vodní nádrži Horní Bečva, kde 
je momentálně voda vhodná ke kou-
pání a platí zde 1, tedy nejlepší stu-
peň kvality,“ upřesnila Tomíčková. 
S úbytkem průmyslu a lepším čiš-
těním odpadních vod se kvalita vět-
šiny toků v povodí Moravy za po-
sledních dvacet let výrazně zlepšila, 
zejména v organickém znečištění. 
„V současné době ale jakost spíše 
stagnuje, Bečva se v základních pa-
rametrech drží ve střední kategorii 
jakosti. Velkým problémem většiny 
našich toků zůstává znečištění fosfo-
rem, které má za následek bujení řas 
a sinic. Stále ale platí, že největšími 
znečišťovateli jsou především obce, 
které dosud nemají řešeno čištění od-
padních vod,“ dodala mluvčí Povodí 
Moravy. Za posledních pět let pracov-
níci Povodí na řece Bečvě neevidují 
žádnou havárii ať už biologických 
nebo chemických látek, které by způ-
sobily úhyn ryb. „Naposledy jsme 
řešili únik z likérky Drak v Bystřici 
pod Hostýnem, ale to bylo do řeky 
Bystřičky, která následně kontami-
novala Moštěnku a poté Moravu,“ 
dodala Tomíčková.   (ILO)
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Za sběr děti získají výlety, stavebnice, hračky a počítače

Od září se otevře 
nový sběrný dvůr
V někdejších Želatovských kasárnách 
bude od září v provozu nový sběrný 
dvůr.  Ke stávajícímu sběrnému dvoru 
v areálu Technických služeb Na Hrázi 
tak přibude další na opačné straně 
města. Přerované tak budou moci 
i do tohoto dvora svážet vysloužilý 
nábytek, sedací soupravy, kuchyňské 
linky, různé baterie, nefunkční led-
nice, pračky a další elektrotechniku 
z domácností. „Do dvora lidé budou 
moci odvážet i biologicky rozložitel-
ný odpad, to znamená klestí, větve 
a listí ze zahrad,“ doplnil jednatel 
Technických služeb města Přerova 
Václav Zatloukal. Sběrný dvůr bude 
otevřený denně. Vybudování dal-
šího sběrného dvora včetně moni-
toringu přijde na 5,5 milionu ko-
run. Čtyři a půl milionu město získá 
z Operačního programu životního 
prostředí.  (ILO)

Se sběrem papíru i baterií dětem po-
máhali hlavně rodiče i další dospělí. 
„Papír nosily děti do svých škol, kam 
jsme podle harmonogramu přistavo-
vali kontejnery, nebo jej jejich rodiče 
vozili přímo do sběrného dvora. Tam 
naši pracovníci vedli přesnou evi-
denci,“ vysvětlil Václav Zatloukal, 
jednatel Technických služeb města 
Přerova.  Jedničkou ve sběru starého 
papíru byl prvňáček Martin Študent 
ze Základní školy Svisle, na jeho 
kontě skončilo 2 572 kilogramů pa-
píru. Martinova třída  - 1. A  ze  ZŠ 

Svisle také zvítězila v kategorii nej-
lepší třídní kolektiv, když sesbírala 
4099 kg starého papíru. „Sbíralo pro 
mě 45 lidí – rodiče, babičky a dě-
dečci, strejda a sousedé v Újezdci 
i kamarádi,“ zmínil při předávání 
cen v Mervartově síni na přerov-
ském zámku absolutní vítěz Martin 
Študent. Za své snažení získal tab-
let a tričko. „Už se těším, až budu 
na tabletu hrát hry,“ řekl nadšený 
prvňáček. Zkrátka nepřišli ani jeho 
spolužáci. „Martin celou kampaň roz-
poutal a strhl k aktivitě i další děti. 

Za šestitisícovou odměnu pojedeme 
asi na výlet. Dáme hlavy do hromady 
a spolu s rodiči si uděláme na podzim 
výlet – někam na hrad nebo do jes-
kyní,“ informovala učitelka vítězné 
třídy Lenka Macečková. 
První místo ve sběru papíru v přepoč-
tu na žáka náleží Soukromé základní 
škole U Bečvy 2, spolu s diplomem 
škola získala i šestitisícový šek. A jak 
naloží s finanční odměnou? „Poradím 
se s kolegy a s dětmi, ale asi zvítězí 
počítač. Jak znám názory dětí, tak po-
čítač se vždy hodí,“ uvedla Markéta 

Nejvíce papíru nasbíraly děti z 1.A Základní školy Svisle. Přeborníkem mezi nimi byl Martin Študent, ten nasbíral díky aktivitě 

celého příbuzenstva více než 2,5 tuny starého papíru. Foto: Ingrid Lounová
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Jiskrová, ředitelka soukromé základní 
školy. Z mateřských škol byla nejak-
tivnější mateřinka v Henčlově, i tato 
školka získala šest tisíc. Zvláštní cenu 
Technických služeb města Přerova – 
5 tisíc korun dostala Základní škola 
Trávník za největší množství sesbí-
raného papíru – 31,5 tuny.
Nefunkčních starých baterií při-
nesly do školky nejvíce děti z MŠ 
v Sokolské ulici, na jedno dítě tu 
nasbíraly 23,68 kg. Vedení školky 
tak obdrželo pětitisícový šek. „Děti si 
moc přejí novou kuchyňku a za jejich 
úsilí je odměníme a za získané peníze 
pořídíme vysněnou kuchyňku,“ sdě-
lila ředitelka MŠ Máchova 14 Ivana 
Zdařilová, pod níž spadá i vítězná 
mateřinka. Nejvíce baterií na žáka 
posbírala Základní škola U Tenisu, 
a to 0,56 kg. Za svou aktivitu obdr-
žela 2500 korun.  Finanční odměny 
získaly i další dvě školy a čtyři škol-
ky, které se aktivně zapojily do sběru 
baterií. „V motivačních soutěžích 
chceme pokračovat i v příštích le-
tech. Podobnými soutěžemi vedeme 
děti i dospělé k odpovědnému třídění 
odpadu. Dospělé navíc učíme jezdit 
k nám do sběrného dvora, kde sepa-
rujeme odpady,“ zmínil další aspekt 
soutěže Václav Zatloukal.  (ILO)

Sbírali starý papír a nefunkční baterie a za své snažení byli odměněni. Školáci ze základních a mateřských škol 
v Přerově, kteří se zapojili od února do května do motivační soutěže, nasbírali celkem 152 tun papíru a 3,33 tuny 
baterií. Soutěž uspořádaly Technické služby města Přerova ve spolupráci s magistrátem. V úterý 10. června pře-
dali zástupci města dětem a vedením škol odměny. 
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Na zahradní slavnosti se poprvé otevřou nové ptačí voliéry

„Během zahradní slavnosti si ná-
vštěvníci v rámci komentovaných 
prohlídek budou moci prohlédnout 
výstavu Atlas ptáků neobyčejných 
o skutečných i neskutečných druzích 
ptáků prolétajících lidskou fanta-
zií různými částmi světa od jeho 
počátku dodnes. Samozřejmě, že 
představíme také reálné a součas-
né ptačí obyvatele naší záchran-
né stanice a zájemcům přiblížíme 
i osud handicapovaných zvířat,“ in-
formovala kurátorka výstavy Jana 
Kosturová z Ornitologické stanice 
Muzea Komenského v Přerově.
Zahradní slavnost bude hlavně příle-
žitostí k slavnostnímu zahájení pro-
vozu nových voliér pro trvale han-
dicapované ptactvo. Voliéry byly 
vybudovány díky dotaci Státního 
fondu životního prostředí.
„Naše ptačí pacienty, které již nelze 
vypustit do přírody, si od nynějška 
budou moci zájemci prohlédnout 
kdykoliv během provozní doby,“ 
upřesnila Martina Hrazdirová ze 
záchranné stanice ORNIS.

Na Zahradní slavnosti nebude nou-
ze ani o nejrůznější zážitky a pře-
kvapení. „Malí i velcí návštěvníci si 
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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: 
Sochy se nachází  na kašně v Přerově ve spojnici ulic Pod Valy a Kozlovská. Výherci: Irena 
Dvořáková z Lipníka n. B., Jan Štefan z Penčic a Tereza Kavalírová z Přerova

Co můžete vyhrát:

Tři výherci naší soutěže obdr-
ží balíček produktů EURONA 
by CERNY od české dynamicky 
se rozvíjející společnosti, která 
vyrábí ekologicky šetrné prací, 
úklidové a kosmetické prostřed-
ky. Jedná se o široký sortiment 
praktických výrobků každodenní 
potřeby, vhodných i pro alergiky, 
astmatiky, osoby trpící ekzémy, 
které neškodí našemu zdraví a ži-
votnímu prostředí.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází toto sou-
soší?

například budou moci vyrobit vlast-
ního bájného tvora ze slámy nebo si 
vyzkoušet land-art, což je tvoření 
z přírodních materiálů přímo v pří-
rodě,“ nastínila další program Jana 
Kosturová. 
Na znavené umělce pak čeká odmě-
na v podobě vlastnoručně opékaného 
špekáčku.
Vyvrcholením Zahradní slavnosti 
bude vystoupení jedné z nejorigi-
nálnějších kapel české alternativ-
ní scény – hudební skupiny DVA. 
Dvojice ve složení Jan Kratochvíl 
a Bára Kratochvílová zhmotňuje své 

originální hudební vize. „Příběhy 
z vlastních světů popisují vymyš-
leným jazykem, právě proto se pro 
jejich hudbu vžilo označení folk-
lor neexistujících národů,“ doplnila 
Hrazdirová. Koncerty skupiny DVA 
jsou vyhlášené především hravostí 
a kreativitou – oba členové na pódiu 
s naprostou samozřejmostí střídají 
hudební nástroje, ať už kytaru, banjo, 
ale i megafon. V ORNIS představí 
svoji nejnovější desku NIPOMO. 
Vstupné na akci je 30 Kč, občerst-
vení je zajištěno. Slavnost se koná 
za každého počasí.  (RED)

Vůbec poprvé si bude moci veřejnost prohlédnout trvale handicapované ptáky v jejich nových voliérách. K vidění 
budou i další obyvatelé záchranné stanice. Ve stejném duchu, jak zní název výstavy v Ornitologické stanici Muzea 
Komenského v Přerově – Atlas ptáků neobyčejných, se ponese i letošní Zahradní slavnost. Její sedmý ročník se 
uskuteční v neděli 20. července v 16 hodin v zahradě ornitologické stanice.

Na Zahradní slavnosti v Ornitologické stanici Muzea Komenského bude slyšet ptačí 

zpěv i alternativní muzika. Foto: archiv MK
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Výstava Hedvábně vábně poodhalí svět fantazie ostravské výtvarnice

Amfiteátr mezi hradbami bude v létě hostit mezinárodní divadelní festival

„Hedvábí je stoprocentně přírodní ma-
teriál, který vybízí k rozvernosti díky 
své neopakovatelné kráse, člověka si 
podmaní vzdušnou jemností a leskem. 
Při ruční malbě na hedvábí se snažím 
podtrhnout všechny tyto vlastnosti, 
které povyšují hedvábí do roviny lu-
xusních materiálů,“ přibližuje svou 
lásku k práci s hedvábím Eva Fareva. 
Každý výrobek je podle jejích slov 
jedinečný. „Každý kousek je originál, 
který už nikdy nejde namalovat stejně.  
A to proto, že používám různé výtvar-
né techniky, které spolu dohromady 
vytvoří neopakovatelný výsledek,“ 
dodává. A právě to je podle ostravské 
umělkyně smyslem tvorby - nechrlit 
kopie, ale vytvářet vždy nové a nové 
exempláře. 
Osobní přístup k tvorbě úzce souvi-
sí s malířčiným náhledem na svět. 
Nelíbí se jí život plný konvencí, kom-
promisů, uhýbání a přizpůsobování 
se něčemu. Proto utíká do svého ate-
liéru. „Ve výtvarné tvorbě mohu být 
zcela sama sebou, a to je na tom to 

nejkrásnější. Proces umělecké tvorby 
nelze přivodit pílí nebo úsilím. Je to 
nevyzpytatelná milost, která už ne-
musí nikdy přijít. Že máte něco za se-
bou, nic neznamená, protože vždyc-
ky znovu začínáte před prázdnou 
plochou. A takového daru si velmi 
vážím,“ formuluje své životní krédo 
Eva Fareva. 
Výtvarná a kreativní činnost umělky-
ni provází životem už od dětství.  Její 
tvorba procházela různými etapami 
od výrobků z kůže, dřeva a veškerých 
přírodních materiálů, ale nejvíce ji 
pohltila práce s textilem, zejména 
s hedvábím. „To ale neznamená, že 
občas nepřesedlám k něčemu úplně 
jinému. Momentálně se třeba zabý-
vám i kresbou a malbou,“ dodává 
múzou políbená výtvarnice, která se 
zároveň živí i coby zpěvačka.
A kdo by snad ovzduší nabité bo-
hémou a nevšedními nápady v ost-
ravském ateliéru v Nové Bělé chtěl 
okusit na vlastní kůži, může navštívit 
malířčiny proslulé kreativní výtvar-

né kurzy s podtitulem Umím si na-
malovat obraz. „Zábavným a nená-
silným způsobem, při sklence vína 
a bohatě prostřeném stole, dospěje-
me k tomu, že si každý účastník od-

nese svůj vlastní umělecký výtvor.  
A věřte, mnohdy jsou někteří sami 
překvapeni, co dokážou,“ uzavírá 
Eva Fareva. Lada Galová, kurátor-
ka výstavy

Na své si přijdou všechny věkové sku-
piny i fanoušci mnoha žánrů, pódium 
bude patřit tragédii, konverzační ko-
medii, romantické zápletce, dramatu, 

pohádce, muzikálu psychologické hře, 
detektivce či muzikálu. Organizátoři 
připravili několik novinek. Polská 
divadelní produkce bude opatřena si-

multánním překladem. Divadelní ve-
čery na letní scéně budou například 
doprovázeny grilováním v zámeckém 
příkopu u Galerie města Přerova, před-
prodej vstupenek je nově v Městském 
informačním centru na náměstí TGM, 
doprodej volných lístků pak každý 
čtvrtek bezprostředně před předsta-
vením v Galerii města Přerova.
„Za tři roky provozování Letní diva-
delní scény jsme jednoznačně dospěli 
ke zkušenosti, že největším lákadlem 
pro návštěvníka jsou divadla. Zájmem 
mnohonásobně předčí koncerty, proto 
jsme se rozhodli ve spolupráci s di-
vadlem Dostavník již v minulosti 
zahájené a vyzkoušené Dostavníčko 
s divadlem letos rozšířit na celé léto,“ 
uvedla Lada Galová z pořádajících 
Kulturních a informačních služeb 
(KIS) města Přerova. 
Divadlo Dostavník tak nastartovalo 
ve spolupráci s KIS novodobou tra-

dici divadelního festivalu v Přerově. 
„Protože chceme naše aktivity stále 
vylepšovat, rozhodli jsme se, díky 
podpoře Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika - 
Polská republika, festival Dostavníčko 
s divadlem pojmout jako mezinárodní. 
To pro přerovského diváka přinese 
nejen zajímavé divadelní hry ze za-
hraničí, ale hlavně možnost provázat 
českou síť přehlídek se zahraniční-
mi festivaly, vyměnit si zkušenosti 
s ochotníky z jiných zemí, poznat se 
s autory a režiséry,“ uvedl projektový 
manažer festivalu Zdeněk Hilbert.
 „Přehled představení s jejich začát-
ky a místem konání najdou zájem-
ci na webu Galerie města Přerova 
a na plakátech. V případě deště je 
vždy zajištěna tzv. mokrá varianta – 
buď v  Mervartově síni přerovského 
zámku nebo v Klubu Teplo na Horním 
náměstí,“ uzavřela Galová.  (ILO)

Eva Vontrová-Fareva uplatňuje malbu na hedvábí pomocí vosku. 

 Foto: archiv autorky

Milovníci divadla si letos v létě přijdou v Přerově na své. Zatímco tradiční divadla 

během prázdnin osiří, v Přerově se budou hrát divadelní kusy v amfiteátru mezi 

hradbami, na náměstí TGM nebo v Městském domě. Foto: archiv KIS 

Deset večerů v kamenném divadle mezi hradbami, představení na náměstí nebo v Městském domě – tak bude 
vypadat maraton divadel, při kterém se přerovským divákům od 26. června do 28. srpna představí postupně ved-
le českých také polští ochotníci. Přerovské divadelní prázdniny pod širým nebem pak vyvrcholí poslední srpnový 
týden, kdy jsou nachystána představení ve čtvrtek, pátek i sobotu.

Ručně malované hedvábné šátky a šály mnoha rozměrů budou k vidění i zakoupení v Galerii města Přerova 
od 19. června do 3. srpna. Jejich autorka, ostravská výtvarnice Eva Vontrová – Fareva, představí v rámci kolekce 
Hedvábně vábně i některé výjimečné kousky, kdy malbu na hedvábí realizuje za pomoci vosku. 
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O výlet do Beskyd je mezi cyklisty obrovský zájem

Cyklobus s přívěsným vozíkem 
míří z Přerova přes Lipník nad 
Bečvou a Hranice až na beskydskou 
Bumbálku. Cyklisté tak stokilomet-
rovou vzdálenost na Bumbálku ab-
solvují v autobuse a zpět do Přerova 
sviští v sedle kola. Stejný postup 
v sobotu 14. června zvolili i Petra 
Vozáková s Martinem Novákem. 
„Jedeme cyklobusem poprvé a těšíme 
se. Loni jsme se do cyklobusu nedo-
stali, teď jsme si místa zarezervovali 
v předstihu v městském informačním 
centru v Přerově,“ zmínila před od-
jezdem cyklobusu Petra Vozáková. 
Na Bumbálku vyjel i Jaroslav Indruch 
z Přerova: „Služby cyklobusu jsme 
využívali už na Šumavě, kde jsme jez-
dili po Kašperských horách a bylo to 
tam skvělé. Z Přerova jedeme cyklo-
busem poprvé,“ svěřil se aktivní cyk-
lista při nakládání kol do přívěsu au-
tobusu. Nakládání kol do cyklobusu, 
který o víkendech po celé prázdniny 
vyráží vždy v 7.30 hod. z přerovské-
ho autobusového nádraží, chvíli trvá 
a cyklisté musí být na místě vždy 
alespoň s patnáctiminutovým předsti-
hem. Do přívěsného vozíku se vejde 
až 30 jízdních kol. Zpět z Bumbálky 

přes Bílou, Horní Bečvu, Rožnov 
Pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, 
Hranice, Lipník a Přerov cyklobus vy-
ráží v 16 hodin. „O jízdu cyklobusem 

je obrovský zájem, červenec už máme 
plně obsazený a na srpen máme vol-
ných už jen několik posledních míst,“ 
sdělila Jolana Plšková z přerovského 

městského informačního centra. Jízdu 
cyklobusem si mohou zarezervovat 
i pěší turisté, pro ně volná místa za-
tím jsou.  (ILO)

Naložit tři desítky kol do přívěsného vozíku cyklobusu zabere řidiči půl hodiny času. Cyklobus vyráží z Přerova po celé prázd-

niny vždy o víkendech v 7.30 hodin.  Foto: Ingrid Lounová

Cyklobus Bečva, který si vloni získal sympatie cyklistů, jezdí už od června každou sobotu a neděli na trase 
Přerov-Bumbálka. Jeho služby si milovníci cykloturistiky pochvalují, svědčí o tom fakt, že místa pro cyklisty jsou 
až do srpna téměř vyprodány.

V nedožitých 89 letech zemřel 
v Praze přerovský rodák Jan Jirka, 
významná osobnost české atletiky. 
Byl dlouholetý funkcionář atletické-
ho svazu, rozhodčí, organizátor spor-
tovních akcí – spartakiád, mistrovství 

světa, evropských šampionátů, autor 
publikací o královně sportu.
Jan Jirka byl od mládí aktivním sprin-
terem a rád se pohyboval ve spor-
tovním prostředí. Od roku 1939 byl 
členem přerovského SK. Po proměně 
sportovního hnutí po roce 1948 po-
kračoval v Sokole Přerov. Od roku 
1970 byl členem Sparty Praha, v prv-
ní polovině 70. let předsedou jejího 
atletického oddílu.
Již od sklonku čtyřicátých let však 
Jirka, vystudovaný právník, půso-
bil na regionální i celostátní úrovni 
v různých oblastech v bezpočtu funk-
cí. Byl rozhodčím, šéfoval v komisi 
organizační (1962-66) a pro své ja-
zykové znalosti, zejména francouz-
štiny, působil i v mezinárodní  ko-
misi (1966-1973). Založil Velkou 
cenu Přerova (1943) a pořadatelsky 
se podílel na řadě akcí - memoriálu 
Evžena Rošického, běhu Rudého 

práva (1966-89), byl místopředsedou 
organizačního výboru Evropských 
halových her 1967, předsedal OV 
mistrovství republiky 1971 a 1974. 
V letech 1975 až 1988 mu byl v atle-
tice zakázán výkon veškerých funk-
cí, s výjimkou rozhodčího, v této 
roli působil i jako instruktor takřka 
půlstoletí. 
Jirka byl ovšem činný i v jiných 
sportovních oblastech než v atleti-
ce. Podílel se na přípravách několi-
ka spartakiád a poté i všesokolského 
sletu v roce 1994, mistrovstvích světa 
v ledním hokeji 1985 či volejbalu 
1986, evropském šampionátu ve stol-
ním tenisu 1985 nebo krasobrusle-
ní 1988 a také na finále tenisového 
Davis Cupu, šéfoval i Sportovní hale 
ČSTV v Praze (1983-1988).
Na konci osmdesátých let se vrátil 
do atletického prostředí. V letech 
1988 až 2000 předsedal Pražskému 

atletickému svazu, 1993-2009 ar-
bitrážní radě ČAS, od 1996 archiv-
ní komisi ČAS. Posledně zmíněná 
role jako historika české atletiky se 
ukázala v posledních dvou dekádách 
nezastupitelná. Jirka také vedl autor-
ský kolektiv několika publikací. Jde 
o Malou encyklopedii atletiky, Sto let 
královny a především pak Kdo byl 
kdo v české atletice, která se po le-
tech 2000 a 2004 dočkala vloni již 
třetího aktualizovaného vydání.
 Za svou práci obdržel plaketu Za roz-
voj Čs. atletiky (1980), Medaili 
dr. Tyrše (1990), Zlatou jehlu EAA 
(1995). V roce 1999 získal ve svém 
rodném městě Cenu města Přerova 
- medaili Komenského. O šíři jeho 
záběru svědčí mimo jiné i založení 
orchestru mládeže v Přerově, hu-
dební vlohy tu propojil s atletikou 
ve znělkách k několika mistrovstvím 
republiky.  (RED)

Odešla osobnost české atletiky – Jan Jirka
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
3. 7. Studénka–Bílov rozhledna Kani-
hůra–Bílovec, 15 km, vlak 8.01 hod., 
vede Láhnerová
5. 7. Drahotuše–Týn n. B. –Lipník–O-
sek n. B., 15 km, vlak 8.01 hod., vede 
Švec
10. 7. Svatý Kopeček–zelený okruh, 
8 km, vlak 8.02, vede Zapletalová 
12. 7. Horní Bečva–Martiňák–Zavadil-
ka, vlak 6.02, vede Švec
17. 7. Štramberk¬–NS kolem Štramber-
ka–Štramberk, 15 km, vlak 6.26 hod., 
vede Láhnerová
19. 7. Silůvky–Hlína–Ivančice–Střib-
ský mlýn, 15 km, vlak 6.42, vede Šťáva 
(čeká v Brně)
26. 7. Kunčice p. Ondřejníkem–Polana–
Smrk–Ostravice, 21 km, vlak 6.02, vede 
Sedláková
31. 7. Napajedla–Halenkovice–Žluta-
va–Otrokovice, 15 km, vlak 7.42 hod., 
vede Švec
2. 8. Rejvíz–Zlatý Chlum–Čertovy ka-
meny–Jeseník, 18 km, vlak 6.37 hod., 
vede Sedláková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 7. Grygov–Krčmaň–Kokory–Lhotka, 
14 km, vlak v 8.06 hod., vede V. Va-
culík. 
5. 7. Písečná–Hemberk–Bílé kame-
ny–Lázně Jeseník–Jeseník, 18 km, vlak 
v 6.06 hod., vede Vl. Wnuk. 
9. 7. Branná–Pasák–Banjaluka–Branná, 
13 km, vlak v 6.06 hod., vede V. Po-
lidorová.
12. 7. Tovačov–Troubky–Henčlov–Pře-
rov, 16 km, bus v 10 hod., vede V. Va-
culík.   
12.–19. 7. Chodsko, vlakový zájezd s pěší 
turistikou, vede Vl. Wnuk.  
23. 7. Dobrčice–Kocanda–Beňov–Přerov, 
14 km, bus v 8 hod., vede  Vl. Wnuk.   
26. 7. Syrákov–Všemina–Chléviska–
Vsetín, 20 km, vlak v 6.02 hod., vede 
Vl. Wnuk.
30. 7. Prosenice–Lazníky–Penčice–Vi-
nary, 12 km, vlak v 8.01 hod., vede V. 
Vaculík.

OdBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
5.–7. 7. Slovenský ráj pohodově , Pod-
lesok, doporučené rokliny Slovenského 
ráje: 1. Suchá Belá, 2. Velký sokol nebo 
Prielom Hornádu a Sokolia dolina, 3. 
Piecky, vede Tomáš Beránek, doprava 
individuální, program doporučený, uby-
tování v kempu Podlesok v chatkách
12.–14. 7. Nízké Tatry, 1. Jasná, la-
novka–Chopok–Magurka, 2. Magur-
ka–Chochule (1753 m)–Korytnica, 3. 
Magurka–Salatín (1630 m)–Ludro-
vá, 6+7+7 hod, vedou Juráš Balcárek 
a Karel Ludvík, minibus ve 4.00 hod. 
od Mašinky

do 7. 9. Muzikanti, co děláte? Chodba 
ve 2. patře

AKCE:
5. 7. Státní svátek. Bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11, 13.30, 15 hod.
6. 7. Státní svátek. Bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11, 13.30, 15 hod. 

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-

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, Minealogie, 
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. 



15ServiS

PRŮBĚŽnÝ záPIS 
nA ŠK. ROK 2014/2015

Péče o děti s výchovným programem 
od 2 let, veškeré přihlášky či dotazy 
na rodinka@rodinka.cz nebo na tel. 
777 821 943 

STŘEdISKO VOLnéHO ČASU 
ATLAS A BIOS, PŘEROV

Informace o volných místech na let-
ních příměstských i pobytových tá-
borech získáte osobně v ATLASE 
i BIOSu, telefonicky na 581 201 246, 
581 735 009, nebo je najdete na  
www.svcatlas-bios.cz.

PRázdnInOVÝ PROVOz 
nA ŠKOLníCH HŘIŠTíCH

zŠ SVISLE 13 
Po–Ne 10–13, 14–20 hod.

zŠ TRáVníK 27  
Po–Ne 10–20 hod.
 
zŠ ŽELATOVSKá
Po–Ne 13–20 hod.

zŠ zA MLÝnEM 1 
Po–Ne 9–12, 13.30–19.30 hod.

zŠ VELKá dLáŽKA 5 
Po–Pá 9–12, 13–18 hod.
So 9–16 hod. 
Neděle a svátky zavřeno

MĚSTSKá KnIHOVnA V PŘEROVĚ 

Velká internetová prázdninová soutěž 
pro dospělé „Křížem krážem po Čes-
ku“ 
Léto plné rozmanité zábavy pro děti: 
„Prázdninový rej soutěží a her“, všechna 
pracoviště MěK v Přerově

PROVOzní dOBA–PLAVECKÝ AREáL PŘEROV – ČERVEnEC 2014
www.bazenprerov.cz                                                                                                         ZMĚNY VYHRAZENY!

50 m bazén,
dětský bazén, masážní 

vana, whirpool
plavání imobilních

venkovní areál
dle počasí

koupliště Penčice
dle počasí

denně 10–20
10–12

jen středa 
10–20 9.30–19

dOSTAVníČKO S dIVAdLEM

MEzInáROdní fESTIVAL dIVAdEL 
PŘEROV

3. 7. v 19.30 hod. JEŠTĚ JEDNOU, 
PROFESORE (A. Procházka), Hanácká 
scéna Kojetín.
10. 7. v 19. 30 hod. DÍTĚ, PES A STA-
RÝ HEREC NA JEVIŠTĚ NEPATŘÍ 
ANEB CYRANO (V. Klepáček), DS 
Na Tahu
17. 7. v 19.30 hod. OKNO (I. Iredyński), 
Nienazarty.
17. 7. ve 20.30 hod ZAKÁZANÉ UVOL-
NĚNÍ (P. Kolečko), Divadlo Prkno.

dUHA KLUB ROdInKA

6.–11. 7. Prázdniny v Rodince – tá-
bor s angličtinou na Lukově u rybní-
ka Bezedníka. Pro děti od 6 do 12 let, 
cena 2.200,- a členové DK Rodinka 
2.000 Kč. 
od 7. 7. Prázdninové hlídání – pro děti 
předškolního i školního věku denně 
od 6 do 16 hod. 
25.–29. 8. Hravý příměstský tábor ne-
jen s angličtinou - pro děti od 5 do 12 
let, cena 1.300,- a členové DK Rodin-
ka 1.200 Kč.
31. 8. Sportovní den pro celou rodi-
nu, Laguna 14–18 hod., pořádá DUHA 
Klub Rodinka a AJORodinka

tazií různých částí světa od jeho počát-
ku dodnes. Velký výstavní sál ORNIS, 
vstupné 30 Kč. 

AKCE: 
5. 7. Státní svátek. Celodenní volný 
vstup. 
6. 7. Státní svátek. Celodenní volný 
vstup. 
7. 7. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího 
Polčáka o houbách, ukázky, vaření z hub 
a mykologická poradna. Od 17 hodin 
v budově ORNIS.
20. 7. Zahradní slavnost. Tradiční před-
stavení záchranné stanice a aktivit OR-
NIS netradiční formou. Koncert skupiny 
Dva, prohlídka výstavy „Atlas ptáků 
neobyčejných“ a doprovodný program 
(projížďky na pramičce, ukázky dra-
vých ptáků, dílničky pro děti a opékání 
špekáčků), občerstvení. Od 16 hodin 
v areálu ORNIS.

VÝUKOVé PROGRAMy POSKyTU-
JEME I V PRŮBĚHU LETníCH ŠKOL-
níCH PRázdnIn PRO KROUŽKy, PŘí-
MĚSTSKé TáBORy A JIné SKUPIny 
záJEMCŮ: 
Atlas ptáků neobyčejných – dobro-
družná cesta říší ptáků za záchranou 
fantazie 
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov 

Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně. 
Informace o programech na 
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

VÝSTAVy:
do 31. 8. Tepaný život Maria Converia. 
Výstava představí soubor aktů a zvíře-
cích figur od italského sochaře, který 

24. 7. v 19. 30 hod. HRÁZ VĚČNOSTI 
(B. Hrabal), v 19.30 hod. Bílé divadlo 
Ostrava.
31. 7. v 19.30 hod. SOUBORNÉ DÍLO 
W. SHAKESPEARA (A. Long, D. Sin-
ger a J. Winfried), v 19.30 hod. DS 
Amadis, Brno.

Všechna divadelní představení se hrají 
na Letní divadelní scéně na Horním ná-
městí, v případě špatného počasí se pře-
souvají do Mervartova sálu přerovského 
zámku. Předprodej vstupenek: Městské 
informační centrum v Městském domě, 
neprodané vstupenky budou k dispozici 
před představením v Galerii města Pře-
rova na Horním náměstí.

pracuje převážně s tepáním ocelových 
plechů. Galerie na II. nádvoří hradu. 

AKCE:
5.–6. 7. Helfštýnská pouť. Celodenní 
program plný řemesel a soutěží spojený 
s historickým tržištěm. Pořádá Studio 
Bez kliky. Více na www.bezkliky.eu 
a www.helfstyn.cz 
19. 7. XXII. HRADNÍ BÁL. Pořádá 
Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 
ve spolupráci s o. s. Hrad Helfštýn. Ná-
hled do doby Petra Voka z Rožmberka, 
celodenní program, kostýmovaný prů-
vod, divadelní vystoupení, hudební sku-
piny, poetické pásmo a mnoho dalšího. 
Kompletní program bude uveden před 
akcí na plakátech a www.helfstyn.cz

VyHLídKA zE SEVERní HUSITSKé 
VĚŽE s mincovním dalekohledem na III. 
nádvoří (volný přístup celosezónně). 

ŠIROKá HRAdBA zpřístupněna 
do 31. 10. V průběhu pořádání kultur-
ních akcí a za nepříznivého počasí se 
nezpřístupňuje. 
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Červencová výstava v knihkupectví 

Mezi Světy je věnovaná enkaustice, 

což je technika malování horkým 

voskem. Této výtvarné technice se 

věnuje Marie Dočkalová, rodačka 

z Přerova, nyní žijící v Moravském 

Krumlově. Od mládí se zabývá růz-

nými výtvarnými technikami a ruč-

ními pracemi, enkaustice se věnuje 

pátým rokem. Od roku 2010 měla již několik výstav v Moravském Krumlově 

a Ivančicích.

Martina Matochová 

z Valašského Meziříčí 

vytváří skleněné vitrá-

že tiffany technikou. 

Její dílo – anděly, kří-

že, kočky, svícny a mis-

ky, ale i náhrdelníky 

a prsteny a náramky 

si můžete prohlédnout 

v Trafačce. Šperky ze 

skla a polodrahokamů autorka vytváří z měděných drátků a bezolovnatého ne-

alergického cínu. Další šperky, tentokrát ze smaltu, jsou zase z dílny Veroniky 

Matiovské z Náměště na Hané.

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

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

V Galerii města Přerova probíhají 

od poloviny června hned dvě nové vý-

stavy - Vize architektů: Jak by mohlo 

vypadat prostranství Na Marku?, což 

je prezentace soutěžních projektů, 

které se ucházely v architektonicko–

urbanistické soutěži o finální podobu 

lokality Na Marku. Výstavu pořádá 

Galerie města Přerova ve spolupráci 

s odborem koncepce a strategického 

rozvoje města. Technickou výstavu 

v galerii doprovází šátky, šály a ob-

razy malované na hedvábí z dílny Evy Vontrové s názvem Hedvábně vábně. Obě 

výstavy jsou k vidění až do 3. srpna.

První prázdninový měsíc bude 

patřit celá Výstavní síň Pasáž 

studentům Gymnázia Jakuba 

Škody v Přerově. Výstava s ná-

zvem Svět kolem nás byla za-

hájena vernisáží už 24.června 

a nabízí průřez studentskou 

výtvarnou tvorbou. Představuje 

celou škálu výtvarných tech-

nik, kterými se studenti zabývali. Výtvarná výchova je na nižším stupni povinným 

předmětem, na vyšším stupni volitelným a po dvou ročnících si studenti mohou 

zvolit seminář zaměřený na výtvarnou výchovu a dějiny umění. Návštěvníci si 

mohou prohlédnout také fotodokumentaci z některých dlouhodobých projektů, 

které na gymnáziu probíhají.

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

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

Ani během léta hudební altán 

v Michalově neosiří. V čer-

venci se rozezní po tři neděle 

vždy v 15 hodin, posluchači 

se mohou těšit na různé žán-

ry muziky. Druhá červenco-

vá neděle (13. 7.) patří Blue 

Band Company. Kapela osmi 

muzikantů hraje různé žánry 

– od klasických dechovek, přes country, rock, punk, funky nebo jazz&swing. 

Třetí neděle (20. 7.) posluchačům nabídne trampské country kapely Šediváci. 

Čtveřice přerovských muzikantů se věnuje vlastní tvorbě a v listopadu osla-

ví 25 let od svého vzniku. Poslední neděle (27. 7.) patří mládí – také kapele 

z Přerova s názvem Cover Music. Ta vystupuje převážně jako trio, hraje zná-

mé hity mnoha hudebních žánrů - pop, rock, big beat, evergreeny, muzikálové 

evergreeny až po heavy metal.  (ilO)

prOMenÁDní KOncerty pOKraČují

1. 7. v 17:30 jaK vycviČit DraKa 2, 
3D
1. 7. ve 20:00 tranSFOrMerS: zÁniK 
2D  

2. 7. v 17:30 tranSFOrMerS: zÁniK 
2D  

2. 7. ve 20:00 granDhOtel BuDapešť 

KLUB

3.–4. 7. v 17:30 zlOBa: KrÁlOvna 
Černé Magie 3D
3.–6. 7. ve 20:00 chraň nÁS OD zlé-
hO, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA

5.–6. 7. v 17:30 grace, Kněžna MO-
nacKÁ
7.–9. 7. v 17:30 tranSFOrMerS: 
zÁniK 3D,  

7.–8. 7. ve 20:00 všechny ceSty ve-
DOu DO hrOBu
9. 7. ve 20:00 hvězDy nÁM nepŘÁ-
ly, ARTkino

10.–11. 7. v 17:30 MiKulÁšOvy patÁ-
lie na prÁzDninÁch, REPUBLIKOVÁ 

PREMIÉRA

10.–11. 7. ve 20:00 lOve SOng, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA

12.–13. 7. v 17:30 gODzilla 3D
12. 7. ve 20:00 zÁvěreČný cereMOni-
Ál MFF Kv + FilM DivOKé hiStOrKy 

13. 7. ve 20:00 lOFt 

14.–16. 7. v 17:30 jaK vycviČit Dra-
Ka 2, 3D
14.–15. 7. ve 20:00 22 juMp Street 

16. 7. ve 20:00 vÁšeň Mezi ŘÁDKy, 

DÁMSKÝ VEČER

17.–20. 7. v 17:30 letaDla 2:haSiČi 
a zÁchranÁŘi 3D, REPUBLIKOVÁ 

PREMIÉRA

17.–19. 7. ve 20:00 ÚSvit planety Opic 
3D, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA

20.–23. 7. ve 20:00 zejtra napO-
ŘÁD 

21.–22. 7. v 17:30 ÚSvit planety 
Opic 3D
23. 7. v 17:30 letaDla 2:haSiČi a zÁ-
chranÁŘi 2D
24.–25. 7. v 17:30 herKuleS 3D, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA,  

26.–27. 7. v 17:30 letaDla 2:haSiČi 
a zÁchranÁŘi 3D
24.–27. 7. ve 20:00 herKuleS 3D, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA,  

28.–29. 7. v 17:30 herKuleS 2D, ti-

tulky

28.–29. 7. ve 20:00 Díra u hanušOvic
30. 7. v 17:30 pOjeDeMe K MOŘi, 
BIOSENIOR

30. 7. ve 20:00 pOjeDeMe K MOŘi, 
BIOSENIOR

31. 7.–1. 8. v 17:30 StrÁžci galaxie 
3D, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA,  

2. –3. 8. v 17:30 jaK vycviČit Dra-
Ka 2, 2D
31. 7.- 3. 8. ve 20:00 OČiSta: anarchie, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA

zMěna prOgraMu vyhrazena

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEzda.cz
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