
Co všechno už umí děti, které by měly nastoupit od září do první třídy, prověří učitelé u školního zápisu. Umíš se představit 

a počítat do deseti? Rozlišuješ geometrické tvary a dokážeš nakreslit maminku? Tak takové a podobné úkoly čekají na budoucí 

prvňáčky u zápisů, které se v Přerově konají v pondělí 9. a v úterý 10. února. Do prvních tříd letos nastoupí silné ročníky z popu-

lačního boomu v letech 2008 až 2009. Pedagogové předpokládají, že by k zápisům do prvních tříd mohlo v Přerově přijít až šest 

stovek dětí. „K zahájení povinné školní docházky se budou povinně zapisovat děti, které do 31. srpna roku 2015 dosáhnou šesti 

let. Zápisy se konají v osmi státních základních školách a v jedné soukromé – Acorn’s and John’s school v Máchově ulici. Rodiče 

nesmějí zapomenout vzít rodný list dítěte a některé školy vyžadují potvrzení o trvalém bydlišti,“ informoval Petr Hrbek, vedoucí 

oddělení školství a mládeže z přerovského magistrátu. Archivní foto: Ingrid Lounová (ILO)
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Do škol míří silné ročníky

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
v pondělí 2. února v sále Městského 
domu. Jejich jednání začíná v 16 ho-
din a zájemci ho mohou sledovat 
i na webových stránkách města  
www.prerov.eu. Přenos zajišťuje  
on-line Televize Přerov. 

Jak ochránit Přerov před padesá-
tiletou vodou – bylo hlavním té-
matem setkání, kterého se 9. ledna 
zúčastnili zástupci města, ministr 
zemědělství Marian Jurečka a lidé 
z vedení Povodí Moravy. Ministr 
Marian Jurečka hned v úvodu řekl, 
že ministerstvo má na opatření vy-
členěno 5 miliard korun a tyto peníze 
je možno čerpat až do roku 2020. Jiří 
Zedníček z Povodí Moravy informo-
val o stavbách, které se v Přerově 
v souvislosti s protipovodňovou 
ochranou budou realizovat za zhru-
ba 50 milionů korun. V plánu je 
protipovodňová zídka na nábřeží 

Dr. Edvarda Beneše v délce 470 
metrů, která by měla před velkou 
vodou ochránit velkou část obytné 
zóny. Další zídka v délce 270 metrů 
má mít své místo před areálem jatek. 
Kritickým místem bývá při povod-
ních také rozvodna v Dluhonicích, 
jejíž zaplavení by mělo za násle-
dek výpadek elektřiny v Přerově. 
Ochránit by ji měla betonová zíd-
ka, stejně jako areál Prechezy nebo 
čistírny odpadních vod. Díky nové 
hrázi v délce 490 metrů by měla 
být chráněna i lokalita u tenisových 
kurtů. „Je ale férové říci, že účin-
nou ochranu před stoletou vodou 

představuje jedině stavba poldru 
v Teplicích,“ řekl na jednání ministr 
zemědělství Marian Jurečka.
 Počítá se také s tím, že na některých 
kritických místech bude současné 
kovové zábradlí na nábřeží vymě-
něno za betonové. Zástupci Povodí 
Moravy upozornili, že tento soubor 
opatření ochrání obytnou zástavbu 
Přerova pouze před padesátiletou 
vodou, která se městem prohnala 
v roce 2010. Postupně by se měly 
realizovat i další klíčové stavby, jež 
by měly ochránit před stoletou vodou 
celé území od Troubek až po Teplice 
nad Bečvou.  (RED)

Protipovodňová opatření by měla Přerov ochránit před padesátiletou vodou

Výtěžek z kasičky 
pomůže k nákupu 
invalidních vozíků
Do kasičky pod vánočním stromem 
lidé přispěli částkou 11 314 korun. 
Výtěžek sbírky, jež trvala od adventu 
až do 5. ledna, je určený pro místní 
organizaci Svazu tělesně postiže-
ných. „Naše poděkování patří všem 
dárcům, kteří přispěli do pokladničky 
pod vánočním stromem. Jejich dar 
pomůže k zakoupení dvou mechanic-
kých vozíků pro handicapované spo-
luobčany,“ vyjádřila se Eva Divinová 
z pobočky Svazu tělesně postiže-
ných. Místní pobočka přidá k vánoč-
ní sbírce ještě pět tisíc a tato částka 
postačí k nákupu dvou invalidních 
vozíků, které organizace půjčuje ob-
čanům města v Infocentru v Přerově 
v Kratochvílově ulici. „V současné 
době máme v půjčovně kompenzač-
ních pomůcek k dispozici 26 vozíků 
a musím říct, že je o ně velký zájem, 
jsou stále v oběhu mezi Přerovany,“ 
zmínila Divinová.  (ILO)

Uzavírka  
v Tovačovské ulici
V polovině ledna začala pro řidiče 
platit částečná uzavírka silnice II/434 
v Tovačovské ulici, která potrvá až 
do 15. března. Vodovody a kanalizace 
Přerov, které v této trase provádějí vý-
stavbu levobřežního a pravobřežního 
sběrače, budou komunikaci průběžně 
částečně uzavírat až do konce května. 
Od 1. června až do 15. září pak dojde 
k úplné uzavírce této frekventované 
vozovky.  (RED)
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Graf o počtech romů v přerově je chybný
S nepravdivou zprávou o počtu Romů v Přerově přišel na začátku ledna server 
Lidovky.cz. Ze zveřejněného grafu vyplynulo, že v Přerově je ve vyloučených 
lokalitách nejvíce Romů v celé ČR (počet obyvatel v sociálně vyloučených loka-
litách 8000, počet Romů v sociálně vyloučených lokalitách 4400). 
Graf se tak šířil po sociálních sítích a přináší negativní reakce. Redaktorka 
Lidových novin se od grafu distancuje – chyba podle ní nastala při předávání 
informací z policejních zdrojů. Václav Vlček z Policejního prezídia ČR omyl 
uznává a v omluvném mailu napsal: „V zadávání do tabulky se opravdu stala 
chyba, ta nula je navíc. Správně je 800 ve vyloučených lokalitách v samotném 
Přerově.“  (reD)

Provizorní parkoviště v Bratrské ulici 
v Přerově čekají stavební úpravy, při-
jdou přibližně na 1 milion 250 tisíc 
korun. „Jde o místo v centru města, 
které vypadá ostudně. Vzniklo tu 
poté, co byl zbourán dvoupodlaž-
ní dům, v němž naposledy sídlila 
cestovní kancelář,“ vzpomněl ná-
městek přerovského primátora Pavel 
Košutek. Ihned po demolici řidiči 
volný prostor využili k parkování, 
a využívají ho dodnes.
Zemina, částečně zasypaná stavebním 
recyklátem, bláto, výmoly, náletové 
dřeviny, nevyužívaná trafostanice, 
stěna s opadanou omítkou, zkoro-

dovaný vlnitý plech – taková je teď 
realita neoficiálního parkoviště, které 
je na dohled od centrálního náměstí. 
Radní města ho chtějí zkulturnit, po-
suzovali dvě varianty, které by měly 
lokalitě vtisknout přívětivější tvář. 
„Levnější varianta počítala pouze se 
štěrkovým povrchem. Druhá možnost 
spočívala ve vydláždění plochy, pro 
druhou variantu zvedli radní ruku,“ 
řekl Pavel Gala z odboru rozvoje 
přerovského magistrátu. Kromě pře-
dláždění dojde i ke zbourání trafo-
stanice, opraveno a nově omítnuto 
bude obvodové zdivo, nahrazen má 
být i zrezivělý vlnitý plech.  (Kom)

Historicky podruhé se v pátek 16. led-
na konaly volby do místních částí. 
Do dvanácti místních částí Přerova 
si tamní obyvatelé vybírali své zá-
stupce, kteří je budou až do roku 
2018 zastupovat. V jedenácti míst-
ních částech si volili pět zástupců, 
pouze v Předmostí – které je největší 
místní částí, jich volili sedm. Volby 
v Žeravicích byly kvůli stížnosti pro-
hlášeny za neplatné a o týden později 
se musely opakovat.
Volební místnosti se otevřely úderem 
dvanácté hodiny v jedenácti místních 
částech. V Předmostí, které plynule 
navazuje na místní část Popovice, 
měli v jedné místnosti dvě volební 
komise. „Letošní účast je lepší než 
před čtyřmi lety. V Popovicích před-
pokládám 30% účast,“ řekl v prů-
běhu voleb člen popovické komise 
Vladimír Röss. Jak se později ukáza-
lo, do volební urny vhodilo svůj hlas 
67 lidí, což pro Popovice znamenalo 
dokonce 38% účast. V Předmostí, 
kde žije 3374 oprávněných voličů, 
přišlo k volbám pouze 203 lidí. „Asi 
před dvěma lety jsem si řekla, že se 
budu účastnit každých voleb, tak to 
plním a přišla jsem i k těmto vol-
bám do místních částí,“ řekla Zuzana 

Velechová z Předmostí. Volby se ale 
musely 23. ledna opakovat v místní 
části Žeravice. Volby, které tu proběh-
ly 16. ledna, byly prohlášeny za ne-
platné. Výsledek voleb totiž napadl 
jeden z nominovaných kandidátů. 
„Zjistili jsme, že zástupce, delego-
vaný městem, neoznámil svou kan-
didaturu do místního výboru. Tím 
byla porušena nezávislost komise,“ 
vysvětlil Zdeněk Daněk z kanceláře 
primátora. Lidé z Žeravic tak mu-
seli jít k volbám dva pátky po sobě. 
Předsedové a členové místních výbo-
rů budou oficiálně zvoleni na zastupi-
telstvu města, které se koná v pondělí 
2. února.  (ILo)

ZvoLení ZástupcI: 
čekyně: Bohumír Střelec, Miloslav 
Kolský, Jindřich Švestka, Pavel 
Rousek, Václava Hanáková 
Dluhonice: Pavel Ježík, Rostislav 
Hlávka, Jarmila Pfeilerová, Michaela 
Polášková, Lenka Dohnalová 
henčlov: Petr Laga, Naděžda 
Valachová, Kateřina Herzogová, Aleš 
Vohnický, Martin Jemelka 
Kozlovice: Jolana Čechová, Martin 
Jemelka, Alena Vyplelová, Jiří 
Prchal, Lenka Židlíková 

Lověšice: Eva Hrutkaiová, Přemysl 
Fučík, Jiří Bělík, Dana Kováčová, 
Dana Svobodová 
Lýsky: Vendula Hluzinová, Libor 
Slováček, Jiří Odstrčil, Jiří Suchánek, 
Žaneta Slováčková 
penčice: Ludmila Štefanová, 
Miloslav Šváček, Kamil Šromota, 
Daniel Studenka, Hana Jurdová 
popovice: Vladimír Pavlištík, Roman 
Horký, Irena Tyksová, Vladimír Röss, 
Josef Venský 

předmostí: Jiří Draška, Lada 
Crhová, Tomáš Dostal, František 
Bureš, Svatava Doupalová, Petra 
Trlidová, Bronislava Mahslonová 
Újezdec: Radomil Lepič, Jitka 
Stoklásková, Marek Hanzlík, Iva 
Kleinová, Břetislav Vystavěl 
vinary: Tomáš Grapl, Dita 
Kraváková, Šárka Vodáková, Tomáš 
Přikryl, Vladimír Machura 
Žeravice: V době uzávěrky nebyly 
výsledky voleb v opakovaných vol-
bách v Žeravicích známy. 

Proluka v centru města získá dlažbu Chcete úpravy v bytě? Můžete si půjčit od města

Dotace pro environmentální výchovu 

Obyvatelé místních částí šli v lednu k volbám

V nejpočetnější místní části v Předmostí přišlo v pátek 16. ledna k volbám 203 lidí, 

což znamenalo pouze 5,4% účast. Foto: Ingrid Lounová

Máte projekt, který by po- 
mohl ke smysluplnému vzdělávání 
Přerovanů v oblasti environmen-
tální výchovy a osvěty? A chybě-
jí vám na jeho realizaci peníze? 
Pak můžete požádat město Přerov 
o dotaci. 
„Pro letošní rok je na podporu těch-
to aktivit vyčleněna celková částka 
200 tisíc korun. Lidé nám mohou 
posílat své žádosti až do 31. března,“ 
uvedla Yvona Machalová z odboru 

stavebního úřadu a životního prostře-
dí přerovského magistrátu.
Zásady pro poskytování dotací 
na podporu aktivit v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty a také formulář k žádosti na-
jdete na webu města: magistrát-gran-
ty a dotace-granty a dotace posky-
tované městem-dotace na podporu 
aktivit v oblasti EVVO. Bližší in-
formace poskytne Yvona Machalová 
(yvona.machalova@prerov.eu).

Od poloviny ledna se mohou obča-
né Přerova přihlásit do výběrové-
ho řízení pro poskytnutí zápůjček 
z fondu bydlení, které vyhlašuje 
město Přerov. Lidé mohou o půjč-
ky na opravy bytů či domů žádat 
až do 20. února. Splní-li podmínky, 
mohou si půjčit peníze za výhod-
ných podmínek. „Úroková sazba 
se pohybuje v rozmezí od 2 do 3 
procent, a to v souvislosti se zvo-
lenou délkou splatnosti půjčených 

finančních prostředků,“ upřesnila 
Kristina Bukvaldová z přerovského 
magistrátu. O půjčku z fondu může 
žádat vždy vlastník bytu, bytového 
či rodinného domu nebo i jiné nemo-
vitosti určené k bydlení. Podrobné 
informace získáte na internetových 
stránkách města: www.prerov.eu 
(řešení životních situací – finance – 
půjčky). Bližší informace: Kristina 
Bukvaldová (kristina.bukvaldova@
prerov.eu), tel. 581 268 209. 
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Jezdí na bazén, do kaváren a restau-
rací, do parku Michalov a nakupují 
v marketech. Tam všude se vozíčká-
ři většinou dostanou bez problému. 
„Pokud v marketu potřebuji něco 
podat z horního regálu, nabízejí se 
mi lidé okolo a také prodavačky bý-
vají ochotné a pomůžou mi,“ říká 
36letý Michal Ondryáš, který je 
od 13 let po úraze na vozíku. Často 
jezdí i na bazén, který je řešený zcela 
bezbariérově a handicapovaní si tam-
ní služby velmi pochvalují. „Plavčíci 
tam jsou výborní, vždy ochotní, cho-
díme tam pravidelně a rádi,“ vyprá-
ví Kateřina Čepová, kterou všude 
doprovází i její manžel. Lidé, kteří 
jsou z nejrůznějších důvodů upou-
táni na invalidní vozík, se shodují 
v jednom – obrovskou podporu mají 
v přerovském zařízení Alfa Handicap 
a pomocnou ruku vždy najdou u ma-
nažerky tohoto zařízení – Ivy Sibrové, 
která je zároveň asistentkou i dobro-
volnicí. „Konkrétně mně Iva hodně 
pomohla. Koncem roku jsem dva 
měsíce ležela v Přerově na LDN, 
nebýt Ivy, byla bych tam dosud. Teď 
začnu chodit na rehabilitace k doktor-
ce Koudelkové a doufám, že se můj 
zdravotní stav zase zlepší,“ svěřuje 
se Šárka Topičová, která bydlí v bez-

bariérovém bytě v domě s pečovatel-
skou službou. Pomáhají jí také dva 
asistenti – Věra a Honza. „Těším se, 
až zase začnu chodit do klubovny 
na naše společné akce,“ plánuje si 
48letá Šárka Topičová. 
Když je příznivé počasí, míří na se-
tkání do klubovny Alfa Handicap až 
dvě desítky lidí na vozíčcích i jejich 
rodinní příslušníci. „Škoda že mezi 
nás nechodí víc mladých lidí. Nemusí 
z nás mít strach, o nemocech se tam 
nebavíme, to máme zakázáno,“ říká 
s úsměvem Kateřina Čepová. Z pes-
tré škály činností se věnují šipkám, 
v Michalově hrají pétanque, jezdí 
na společné rekondiční pobyty, po-
řádají orientační závody i olympiádu, 
hrají bowling a také jezdí na zájezdy. 
Zkrátka – navzdory svému postižení 
si chtějí užívat života a často jsou ak-
tivnější než mnozí ze zdravé popula-
ce. „Společně jsme byli loni v Paříži 
a letos chceme jet na třídenní zájezd 
do Německa,“ plánuje Iva Sibrová, 
která je hlavním motorem přerovské-
ho Alfa Handicap už 30 let.
V zařízení na náměstí Svobody také 
půjčují kompenzační pomůcky – me-
chanické vozíky i elektrické polo-
hovací postele – a také tu poskytují 
sociální poradenství. „V Přerově jsou 

sociální služby na výborné úrovni. 
S přítelkyní, která je také na vozí-
ku, jsme hledali bydlení. Pracovnice 
z města nám nabídly bezbariérový 
byt v centru města. Líbí se nám, že 
bydlíme se zdravou populací, kousek 
od Bečvy a všude se dobře dostane-
me,“ zmiňuje Zdeněk Boruta, který 
se s přítelkyní Martinou seznámil 
v Žíreči, v rehabilitačním zařízení 
pro roztroušenou sklerózu. V Přerově 
teď spolu bydlí třetím rokem. „Já 
v Přerově žiju už dlouho a pozoruji, že 
se tady během posledních let pro vo-
zíčkáře hodně udělalo,“ říká Boruta. 
Přesto poukazuje na některé nedostat-
ky. „Na asfaltovém chodníku ke kinu 
Hvězda jsou velké díry a na křižovat-
ce Komenského a Palackého ulice, 
naproti gymnáziu, ‚U Šroubku‘, je 
příliš ostrý sjezd na přechod, musí-
me si tam šikovně najet, abychom 
se i s vozíkem nepřevrátili,“ zmi-
ňuje Boruta. A velkým problémem 
je pro ženy na elektrickém vozíčku 
návštěva kadeřnictví – pár schodů 
znamená stop jejich plánům. Tam, 
kde se do kadeřnictví dostanou, jim 
zase nemohou umýt hlavu – na me-
chanickém vozíku to problém není, 
ale s elektrickým vozíkem je mohou 
kadeřnice jen ostříhat.  (ILO)

Přerov očima vozíčkářů
Každou poslední sobotu v měsíci míří lidé na vozíčcích a elektrických skútrech 
do své klubovny Alfa Handicap na náměstí Svobody. Paradoxně zrovna v těchto mís-
tech Přerova nájezdy pro vozíčkáře chybějí. Aby se do své klubovny lidé s handica-
pem dostali, musí celé náměstí objet.

Jaké zlepšení byste v Přerově 
uvítali?

Michal Ondryáš
Chodníky 
v centru města 
jsou většinou 
v pohodě, ná-
jezdy tam jsou. 
Ale v okrajových 

částech města je bohužel musím 
hledat. A někdy bývá problém 
s autobusy – podle jízdního řádu by 
měl přijet bezbariérový nízkopod-
lažní, ale přijede obyčejný, do něj 
se nedostaneme. 

Kateřina 
Čepová
Rádi chodíme 
na výstavy do Ga-
lerie města Pře-
rova, ale těžko se 
tam dostáváme. 

Na požádání nám přinesou ližiny 
na schody, ale po těch se dá vyjet jen 
na mechanickém vozíku. Schody jsou 
tam dost prudké a z elektrického 
vozíku bychom se převrátili.

Zdeněk Boruta
V Přerově se to 
za poslední léta 
pro vozíčkáře 
hodně zlepšilo. 
Moje přítelkyně 
Martina je také 

na vozíku a máme vytipované cuk-
rárny a restaurace, kam se v poho-
dě dostaneme. Nedostupné bývají 
kadeřnictví – buď jsou tam schody, 
nebo bývá problém kadeřnické 
křeslo. Když chtějí Martině umýt 
hlavu, nedostane se z elektrického 
vozíku do jejich křesla. Dříve býva-
ly v kadeřnictvích lavory s hadicí, 
ty by to vyřešily.

Šárka Topičová
Poblíž naší klu-
bovny Alfa Han-
dicap na náměstí 
Svobody chybějí 
nájezdy pro vo-
zíčkáře. Abychom 

se dostali do klubovny, musíme to 
složitě objíždět. A také u Billy chybí 
nájezdy a jsou tam popraskané 
chodníky. Moje asistentka Věra má 
co dělat, aby mě nevyklopila.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

U klubovny Alfa Handicap na náměstí Svobody chybějí nájezdy. Vysoké obrubníky vozíčkáři nezdolají.  Foto: Ingrid Lounová
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Rozpočet města je napnutý. Pokud 
nepřijde dotace, bude se šetřit všude

Někteří zastupitelé ještě před schvá-
lením rozpočtu na konci prosince 
kritizovali, proč se schvaluje na po-
slední chvíli a město raději nepřijme 
rozpočtové provizorium tak, jak to 
činí některá města. „My jsme cestou 
provizoria nemohli jít, pro město by 
to neznamenalo přínos, ale naopak 
by nemohlo předkládat žádosti o do-
tace a schvalovat akce. Například 
akce elektronizace veřejné správy 
za 135 milionů korun nejvíce zatě-
žuje rozpočet města. Pokud na ni ne-
obdržíme dotaci ve výši 79 milionů, 
budou vážně ohroženy provozní ná-
klady města i akce na další období,“ 
informoval náměstek primátora Petr 
Měřínský. Zda město dostane plnou 
výši dotace, bude jasné až na pod-
zim. Už teď se ale ekonomové města 
snaží vytvářet finanční rezervu. „Pro 
jistotu budeme další neplánované 

příjmy v rozpočtu města blokovat 
pro případ, že bychom dotaci ne-
získali,“ zmínila vedoucí odboru 
ekonomiky Oldřiška Sedláčková. 
V opačném případě by muselo město 
vytvořit krizový scénář a nezbývalo 
by mu nic jiného, než zaplatit vel-
mi nákladný projekt elektronizace 
veřejné správy ze svého rozpočtu 
a potom přiškrtit kohoutek ve všech 
oblastech života města – od sociál-
ních služeb přes školství, kulturu, 
sport a další odvětví. 
„Ještě před schválením rozpočtu 
jsme svolali veřejné projednávání 
návrhu rozpočtu, abychom vyslech-
li připomínky od občanů a v rámci 
možností je zapracovali do rozpoč-
tu roku 2015,“ zmínil Měřínský. 
Spokojení by letos mohli být obyva-
telé místních částí, jejichž zástupci 
už několik let volali po navýšení 

peněz pro místní části. „Do rozpočtu 
jsme už toto navýšení promítli část-
kou 2,5 milionu korun. Na jedno-
ho obyvatele místní části dostanou 
namísto 550 korun – tisíc korun,“ 
vyčíslil Měřínský.
Z nových investičních akcí je pro 
letošní rok schválená cyklostezka 
na nábřeží Protifašistických bojovní-
ků za 4,1 milionu korun a únorové-
mu zastupitelstvu budou předloženy 
další akce – Regenerace panelového 
sídliště v Předmostí, která počítá 
s opravami chodníků a modernizací 
osvětlení v této místní části za té-
měř 9 milionů. „Největší akcí bude 
revitalizace veřejných prostranství 
na problémových sídlištích v loka-
litě Přerov Jih s rozšířením parko-
višť za 23 milionů korun,“ upřesnil 
Měřínský. Na všechny tři akce má 
město přislíbenou dotaci.

Na únorovém zastupitelstvu bude 
předložen ke schválení grantový pro-
gram, na jehož základě se budou moci 
zájemci od 3. do 18. února ucházet 
o dotace. „Stejně jako v minulých 
letech se bude jednat o granty v ob-
lasti kultury, sportu, volného času 
a sociálních věcí a zdravotnictví,“ 
informovala Oldřiška Sedláčková. 
V dubnu by už mohly zájmové orga-
nizace, oddíly i neziskovky obdržet 
grantové peníze. Do oblasti kultury 
poputuje 1 milion 105 tisíc, do spor-
tu 2 miliony 199 tisíc, na volnoča-
sové aktivity 250 tisíc a do sociální 
oblasti a zdravotnictví 794 tisíc ko-
run. (ILO)

V březnovém čísle Přerovských 
listů přineseme kompletní rozpo-
čet statutárního města Přerova 
na rok 2015.

Nejvíce peněz letos poputuje na revitalizaci sídliště na Jižní čtvrti. V lokalitě přibude parkovacích míst a zmizejí už nepoužívané kovové klepače.  Foto: Ingrid Lounová

Téměř se 700 miliony korun bude letos hospodařit město Přerov. Schválený rozpočet, který na konci roku posvě-
tili přerovští zastupitelé, je podobný tomu loňskému – v oblasti příjmů je ve výši 696 milionů korun a ve výdajové 
části činí 662 milionů korun. Na splátky z minulého období připadne 52 milionů a na akce nad 500 tisíc 20 milio-
nů korun. V této částce je zahrnuta pouze jedna nová akce, a to cyklostezka na nábřeží Protifašistických bojovní-
ků za 4 miliony.



Šetřit se bude, ať 
to stojí, co to stojí
Od nástupu nových radních se může-
me dočíst prakticky pořád to samé – 
město je zadlužené, investice nebu-
dou, převzali jsme město v kritické 
finanční situaci. Toto je rétorika nové 
vládnoucí koalice. Je jejich tvrzení 
pravdivé? Z jejich vlastních zápisů 
ovšem můžeme vyčíst, že na ban-
kovních účtech města je 336 mili-
onů korun a navíc přes 200 mil Kč 
na účtech městské společnosti Teplo 
Přerov a. s. To je více než dostateč-
ná hotovost pro investice a rozvoj. 
Dluh města je údajně 400 milionů 
korun. Plánovaný příjem v rozpoč-
tu na příští rok je zatím 700 milionů 
korun. Opravdu je město vzhledem 
k těmto částkám tak moc kriticky 
zadlužené, aby bylo nutné zastavit 
investice? A ještě navíc teď, když 
vrcholí program dotací z fondů EU? 
Stejnou taktiku škrtů a úspor zavedla 
vláda ODS, TOP 09 a Věci veřejné. 
Zastavené investice měly za následek 

nejhorší hospodářské výsledky v dě-
jinách naší země. Mimochodem i za-
stavení přípravy stavby přerovského 
úseku dálnice D1. Jedním z nových 
radních je Jiří Kohout, který je ce-
lorepublikový předseda Věcí veřej-
ných. Co se jim nepovedlo na celo-
republikové úrovni, se zřejmě snaží 
vyzkoušet v Přerově. Bohužel, dopad 
pro naše město bude fatální, protože 
právě nyní lze prostředky z fondů EU 
čerpat. Za několik let už to nepůjde 
a promarněná příležitost už se nevrá-
tí. Je rozdíl stavět a budovat, když se 
městu až 80 % z ceny stavby vrátí 
z fondů EU, anebo když město zaplatí 
celých 100 %. Jsou to naše peníze, se 
kterými oni budou hospodařit. Toto 
amatérské šetření za každou cenu 
nás vyjde hodně draho. Ušetříme pár 
milionů, ale přijdeme o stamiliony. 
Dohlédneme prostě na TO?

MILOsLav skLádaL, 
Čssd PřerOv

Kéž by to bylo tak prosté
Příspěvek pana Skládala evokuje několik otázek. Pokud má město tolik volných 
prostředků, proč vznikl dluh ve výši zhruba 400 milionů? Peníze v Teple velice 
pečlivě hlídali právě zástupci ČSSD. Statutární město Přerov od Tepla Přerov ne-
obdrželo do dnešního dne žádnou dividendu. Strategii společnosti neznám, pro-
to se budu zabývat výhradně logikou argumentace. Zřejmě jde o rezervní fond, 
který je vytvořen pro budoucí investice společnosti. Pokud nejde o rezervní fond 
a je tam takový nadbytek finančních prostředků, potom je třeba se začít ptát, 
proč bývalé vedení Přerova zadlužovalo město, a nemuselo? Či z jakého důvodu 
neměli občané města zlevněnou cenu tepla? A to jsou otázky velmi vážné. Pak 
bude nutné se hlouběji zabývat podstatou hospodaření Tepla Přerov. Provozní 
účty města a finanční rezervy, které slouží k vykrývání finančních potřeb města 
či k řešení krizových stavů v mezidobí mezi platbami od státu, nijak nesouvisejí 
s celkovým hospodařením města. Je to příliš laciná argumentace. 
Příjem města pro rok 2015 je skutečně 700 milionů. Bohužel město zatěžují tak 
vysoké náklady na provoz (výdajová část rozpočtu), že na investice opravdu pří-
liš peněz nezbývá. To ovšem není „zvůle“ nové koalice, jak se snaží pan Skládal 
článkem evokovat, ale důsledek zbytnělých nákladů na provoz města. Relikvie, 
kterou jsme zdědili po působení jeho strany ve vedení města. Vysoké provozní 
výdaje neumožňují zásadní parametrické změny rozpočtu v krátkém čase. V tom-
to kontextu jsou spekulace o mém možném „špatném“ vlivu na letošní rozpočet 
města přinejmenším podivně nelogické. 
K mému předsednictví ve Věcech veřejných – za každou stranou stojí různí lidé 
a snaha je hodnotit, výhradně vazbou na stranickost, nás může přivést k velmi 
nekorektní diskusi. ČSSD si v Přerově za dlouhá léta vládnutí vychovala takové 
prominenty, že skončili rovnou u soudu, a ten je i nepravomocně odsoudil. Nešlo 
o nic jiného, než o podivné nakládání s majetkem obce. Mám tedy pod prizmatem 
úpadku ČSSD v Přerově hodnotit všechny její členy? To nepovažuji za rozumné.
 JIří kOhOut

05aktuálně z přerova
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Noví asistenti se budou pohybovat  
přímo v sociálně vyloučených lokalitách

Inzerce A151000270

Na co bychom se měli v Přerově 
soustředit, abychom změnili vní-
mání lidí, kteří se v Přerově necí-
tí bezpečně? Jaký hlavní cíl jste si 
stanovil? 
Město zápasí se sociálně vylouče-
nými lokalitami. Nevnímám, že by 
tu byly zásadní problémy s minori-
tami – s Romy, Vietnamci a podob-
ně. Na Slovensku mají daleko větší 
problémy – tam jsou třeba kolonie se 
sto tisíci Romy, a tam jsou závažné 
problémy. My se v tomto problé-
mu nenacházíme. Máme tu zhruba 
pět tisíc Romů, kteří jsou sociálně 
vyloučení, a naší snahou bude, aby 
docházelo k čím dál většímu souladu 
mezi životem v sociálně vyloučených 
lokalitách a životem majoritní společ-
nosti. Mým úkolem bude předcházet 
vzniku trestné činnosti a přestupků, 
což tvoří největší část nespokojenosti 
obyvatel.

Který problém je podle vás v Přerově 
nejožehavější? 
Do Přerova přišly nízkopříjmové sku-
piny obyvatel, které končí v ubytov-
nách a následně vytváří – už jen svojí 
přítomností ve městě – další nezdravé 
pnutí. Bagatelní trestná činnost, obtě-
žující chování, pasivní až parazitický 
životní styl, který produkuje konflik-
ty s normální společností… 

Jaké vidíte řešení této situace?
Chci nastavit podmínky, které 
by měly zabránit tomu, aby lidé 
v Přerově padali do kruhu chudoby 
a pak se uchylovali k nežádoucímu 
chování – jako jsou třeba krádeže, 
případy přepadení a podobně. Jsem 
připraven pomáhat řešit problémy, 
které společnost citlivě vnímá – bez-
domovectví, alkoholismus, gambler-
ství, drogy. 
Vím, že někteří lidé se v nežádou-
cí roli ocitli kvůli svému způsobu 
života – a nemají ani zájem zařadit 
se do společnosti. Jiní jsou obětí vý-
chovy svých rodičů… A někteří se 
propracovali na okraj společnosti 
souhrou okolností a náhod. Také je 
skupina lidí, kteří se v chudobě ocitli 
řízeně a pomoc státu zneužívají. I to-
muto trendu chci čelit preventivními 
opatřeními. 

Jaké priority máte pro letošní rok? 
Mé první kroky vedou k zavedení asi-
stentů prevence kriminality. Mám při-
pravený projekt, díky kterému bych 
chtěl získat peníze pro čtyři asistenty 
a jednoho mentora z řad městských 
strážníků. Pokud vše půjde podle plá-
nu, v březnu by proběhlo výběrové 
řízení a vybraní asistenti by začali 
od května pracovat v ulicích města. 
Celkové rozpětí náročnosti projek-

Radní Jiří Kohout je od prosince novým manažerem prevence kriminality. Přímo v terénu už začal mapovat soci-
ální problémy Přerova – byl se podívat ve Škodově a Kojetínské ulici, zamířil do zařízení Armády spásy a prošel si 
ubytovnu Českého červeného kříže. Obcházel i obchodníky v okolí nádraží, aby si vyslechl jejich stížnosti na ata-
ky dětských skupinek a jejich obtěžování. „Jsem si vědom, že je Přerov mnoha lidmi vnímán jako město, které je 
nebezpečné kvůli problémům s nepřizpůsobivými lidmi. A tento pohled chci změnit. Připravuji projekty, které by 
měly z Přerova udělat bezpečnější a klidnější místo k životu,“ říká Jiří Kohout. 

tu, který podáváme na Ministerstvo 
vnitra, je asi 740 tisíc, účast města 
je ve výši deseti procent.

Jaké jsou požadavky na asistenty 
kriminality?
Asistenti musí mít dobrou znalost 
poměrů ve vyloučených lokalitách. 
Mezi Romy je o tuto práci velký 
zájem, na místa asistentů proběhne 
výběrové řízení. Mou představou 
je, aby jeden asistent byl z majority, 
další by byl Rom a dvě ženy asistent-
ky by byly také Romky. Základním 
úkolem je přinášet kvalifikované 
informace. Uvedu příklad – v pro-
blémové rodině se objeví lichvář, 
asistent to zjistí a kontaktuje někoho 
ze sociálního odboru, který dotyč-
né rodině vysvětlí, jak situaci řešit. 
Nebo jiný příklad – skupina dětí 
vtrhne do obchodu, kde se dopustí 
přestupku, a asistenti děti identifi-

kují a policie půjde najisto. Tímto 
způsobem bychom dětské skupiny 
odradily od nájezdů na obchodníky. 
Asistenti budou chodit ve vestách 
s označením a už jenom jejich pří-
tomnost bude psychologicky evo-
kovat bezpečnější prostředí. Alfou 
a omegou projektu je dobrý výběr 
asistentů. 

S kým budete ve své funkci spolu-
pracovat? 
S městskou i republikovou policií, 
se sociálním odborem přerovské-
ho magistrátu, s odborem preven-
ce kriminality Olomouckého kraje. 
A také mě s největší pravděpodob-
ností čekají časté cesty do Prahy, kde 
sídlí centrální orgány státní správy 
odpovědné za prevenci kriminality. 
Jde především o Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, vnitra i pro místní 
rozvoj.  (RED)

Jiří Kohout se vydal do obchodů v lokalitě kolem nádraží, aby vyslechl, co tamním 

obchodníkům nejvíce vadí. Foto: archiv MMPr
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Obsah hnědých kontejnerů bude „krmit“ kompostárnu

V první etapě se tato novinka týka-
la obyvatel všech rodinných domů 
v  Přerově  a  v místních  částech. 
„V průběhu ledna a února dostane 
tři a půl tisíce domácností odpadové 
nádoby o obsahu 240 litrů, do nichž 
budou lidé odkládat biologicky roz-
ložitelný odpad. V březnu pak po-
prvé zastaví u jejich domu svozo-
vé vozidlo, které biologický odpad 
převeze do kompostárny,“ vysvětlu-
je náměstek přerovského primátora 
Pavel Košutek. Vzniklý kompost se 
následně použije pro potřeby města. 
A uvažuje se i o tom, že lidé, kteří se 
do systému aktivně zapojí, dostanou 
v případě zájmu také svůj podíl. 
Obyvatelé z rodinných domů si ale 
budou muset zvyknout na nový svo-
zový systém. Až dosud jim „popelá-
ři“ sváželi popelnice s komunálním 
odpadem každý týden. Od března 
do listopadu jim budou vyvážet jeden 
týden popelnici se zbytkovým odpa-
dem a druhý týden nádobu s biolo-
gickým odpadem. „Věříme, že si lidé 
na nový cyklus zvyknou a nakonec 
ho i ocení. Svoz ostatního tříděného 
odpadu – papíru, plastu, nápojových 
kartonů a skla – zůstane beze změny. 
V mnoha jiných městech tento systém 
už úspěšně funguje a určitě bude spo-

lehlivě fungovat i v Přerově,“ dodává 
ředitel Technických služeb města 
Přerova Radek Koněvalík. Zároveň 
připomíná, že lidé budou s novinkou 
seznámeni i prostřednictvím letáku, 
který dostanou do schránky. „Tam se 
dozvědí i termín, kdy budeme nové 
nádoby rozvážet  – popřípadě kam 
a kdy si pro ně lidé mohou přijít, když 
je nezastihneme v určený čas doma. 
Občany místních částí seznámí s ter-
mínem rozvozu místní rozhlas,“ do-
plnila Miroslava Švadlenková z tech-
nických služeb.
Kromě odpadových nádob na biolo-
gicky rozložitelný komunální odpad 
čeká na Přerovany další plánovaná 
novinka. Lidé, kteří si chtějí v za-
hradách svých rodinných domů sami 
vyrábět kompost, dostanou do uží-
vání bezplatně  i kompostér.  „Už 
v minulosti jsme se prostřednictvím 
dotazníků občanů ptali, jestli mají 
o kompostér zájem. Na základě po-
ptávky jsme pořídili 600 kompostérů 
na 700 litrů kompostu a 1200 kom-
postovacích sil na 900 litrů. Také 
tyto nádoby budeme lidem postupně 
distribuovat prostřednictvím tech-
nických služeb,“ připomíná Zdeněk 
Vojtášek z odboru majetku přerov-
ského magistrátu. 

Na stránkách www.prerov.eu bu-
dou od února podrobné informa-
ce o kompostování. Prostor bude 

i na dotazy, pro otázky a podně-
ty byla od  ledna  zřízena  adresa:  
brko@prerov.eu   (KOM)

Hnědé kontejnery budou sloužit k odkládání zeleného odpadu, jejich obsah skončí 

v městské kompostárně. Foto: Zuzana Sedláková

Slupky z brambor, skořápky z ořechů, rostlinný i dřevní odpad, zeleninové a ovocné zbytky – to všechno a mno-
hem více už nebude končit v kontejnerech na domovní odpad. Město od minulého měsíce rozjíždí třídění bio-
logicky rozložitelného komunálního odpadu, který z domácností poputuje přímo do nové kompostárny. Ta se 
nachází v areálu skládky komunálního odpadu v Žeravicích a ročně může zpracovat až dva a půl tisíce tun zelené 
hmoty. 
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O jesle začíná být zase větší zájem

Inzerce A141013082 Inzerce A141013471

Úderem šesté hodiny ranní se ote-
vírají městské jesle v Přerově a ně-
které maminky přicházejí se spícím 
batoletem v náručí hned po otevření. 
Většinu batolat vozí rodiče z Přerova, 
část z okolních vesnic. Tety, jak se 
zdravotním sestrám v jeslích říká, 
pečují o svěřená batolata od 6 do 16 
hodin. „Většina dětí je od zaměstna-
ných rodičů, některé maminky jsou 
samoživitelky. Jejich osobní situaci 
nezjišťujeme, ale je jasné, že do za-
městnání nastupují od malých dětí 
hlavně kvůli ekonomické situaci ro-
diny,“ zmiňuje Jitka Bakalíková, ve-
doucí Městských jeslí v Přerově. Den 
v jeslích přijde rodiče na 145 korun. 
„Pokud k nám dítě dochází pět dnů 
v měsíci, za jeden den zaplatí rodiče 
184 korun a maminky na mateřské, 
které k nám mohou podle zákona 
dítě dávat na 46 hodin měsíčně, za-
platí za jedno dopoledne 92 korun,“ 
vyčíslila Bakalíková. Malí caparti 
jsou podle věku rozděleni do dvou 
oddělení, kde se o ně stará šest zdra-
votních sester. Po dobu pobytu mají 
všechny děti erární oblečení, jen 
obuv jim zaopatřují rodiče. „Máme 
i vlastní prádelnu, takže děti jsou 
stále v čistém. Jídlo si připravuje-
me sami, máme moderně vybavenou 
kuchyni a hlavně výbornou kuchař-
ku. Rodiče jsou často překvapeni, 
kolik toho děti v jeslích snědí. Mezi 
ostatními dětmi jim asi více chutná,“ 
vysvětluje Bakalíková. Její slova po-
tvrzuje i jedna z maminek. „Když 

jsem Adélku začala vodit do jeslí 
na zvykačku, měla jsem trochu oba-
vy, jak to budeme zvládat. Ty se ale 
časem rozptýlily. Od června nastou-
pila dcera zpočátku jen na půl dne, 
teď už je tam celý den a já vidím, 
jak je tam spokojená. Do jesliček 
se těší a chutná jí tam. Já vidím, jak 
za tu dobu vyspěla a jak je tam spo-
kojená, s klidným svědomím ji tetám 
svěřuji,“ pochvaluje si péči Ivana 
Bezroučková z Přerova.
V denním režimu jeslí mají své místo 
i řízené výchovné činnosti – od cvi-
čení, malování, písniček a recitaci 
říkanek až po rozumovou a mravní 

výchovu. Samozřejmě, že malí capar-
ti mají čas i na hraní. A které hračky 
jsou teď nejvíc v kurzu? „Stále platí, 
že u holčiček vedou panenky a ko-
čárky a kluci rádi sáhnou po autech 
a letadlech. Velmi oblíbené je Lego 
Duplo a dětské pokladny. Děti vědí, 
že se v obchodech neplatí jen penězi 
a už samy při hře používají platební 
karty,“ vypráví Bakalíková. Přerovské 
jesle mají k dispozici i velkou zahradu 
s dřevěnými herními prvky a s písko-
višti. Rodiče mají možnost vidět své 
dítě, jak se chová v kolektivu dětí 
i během ukázkových hodin nebo při 
různých vystoupeních.

Ne všechny žádosti o umístění dí-
těte do jeslí ale končí kladným vy-
řízením. „V posledních třech letech 
musíme odmítnout pětadvacet až tři-
cet žádostí o jesličky,“ dodává Jana 
Žouželková, ředitelka Sociálních slu-
žeb města Přerova, pod něž jediné 
jesle v Přerově spadají. Mateřské 
školy přijímají zpravidla jen děti 
od tří let. „Výjimečně by to mohly 
být i děti mladší, ale musely by být 
dostatečně vyspělé, aby se mohly 
zapojit do výchovně-vzdělávacího 
procesu,“ upřesňuje Petr Hrbek, ve-
doucí oddělení školství a mládeže 
z přerovského magistrátu.  (ILO)

Jesle – školka – škola – takový vzorec platil před třiceti lety téměř v každé rodině s dětmi. V současné době 
do jeslí míří batolata v doprovodu maminek spíš výjimečně. V porovnání s dobou v 70. letech, kdy byly v Přerově 
jesle hned šestery, jsou nyní ve městě pouze jediné. Městské jesle v ulici Svisle přijímají děti od 18 měsíců 
do 4 let a jejich kapacita pro 45 dětí je zcela zaplněna. 

Jediné jesle v Přerově mají zcela naplněnou kapacitu. Ve dvou odděleních je 45 dětí. 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…



„Za navýšení jsme bojovali už ně-
kolik let a konečně se to podařilo 
prosadit. Pro místní části to je ví-
taný příjem. Pro mě osobně to byl 
i důvod, abych vstoupil do komu-
nální politiky,“ říká Bohumír Střelec 
z místní části Čekyně. V této místní 
části plánují za nabyté peníze opravit 
stav infrastruktury – hlavně chod-
níky, které jsou v havarijním stavu. 
Na největší akci – chybějící kana-
lizaci – si budou muset v Čekyni 
a Penčicích ještě počkat. „ Na kana-
lizaci bude zapotřebí několik desí-
tek milionů korun a město se na tak 
velkou investici bude muset ucházet 
o dotaci,“ nastiňuje výhled do bu-
doucna Střelec.
Peníze navíc vítají i v Popovicích. 
„My bychom potřebovali spravit dru-
hou část Hanácké a Kovářské ulice – 
cesty i chodníky tam jsou v dezolát-
ním stavu. Z našeho rozpočtu je ale 
neopravíme, na to nám peníze sta-
čit nebudou,“ posteskl si Vladimír 
Pavlištík z Popovic. Letos Popovičtí 
plánují zvelebení místního hřiště, kde 
by mohla přibýt i pergola.

Také z Henčlova zaznívají největ-
ší stesky na špatný stav chodníků 
a  cest,  které  by  tamní  obyvate-
lé chtěli vyspravit. „My bychom 
potřebovali  tak  4,5 milionu  ko-
run na chodníky a cesty – hlavně 
v ulicích Nová a Martinská a také 
U Letiště a na opravu chodníků ko-
lem školky,“ vyjádřil přání za oby-
vatele Henčlova Petr Laga.
V Újezdci, kde letos získají do roz-
počtu kolem 780 tisíc korun, si místní 
výbor teprve sestaví priority. „Na vel-
ké investování to asi nebude. Ale 
určitě bychom potřebovali opravit 
silnici v ulici Ke Tmeni, to bude re-
konstrukce nejméně tak za 400 tisíc 
korun. Také je potřeba provést opravy 
dvorního traktu úřadovny,“ zmínil 
Radomil Lepič z Újezdce. Zároveň 
připomněl, že nová okna by potře-
bovala i tamní hasičská zbrojnice, 
kde hasičům kvůli starým oknům 
promrzá během zimy technika.
V opravách chodníků budou pokračo-
vat i v Penčicích, kde se jim letos se-
jde na opravy 280 tisíc. „Pochopitelně 
že jsme za peníze navíc rádi. Budeme 

pokračovat v započatých opravách 
v Tršické ulici, což je naše hlavní 
komunikace. Potom bychom rádi 
dobudovali chodník od autobuso-
vé zastávky ke koupališti,“ zmínila 

Ludmila Štefanová z Penčic. Opravy 
chodníků tak postupují podle finanč-
ních možností, během dvou let se 
v Penčicích podařilo opravit 104 běž-
ných metrů.   (ILO)

09z místních částí

Místní části potřebují peníze hlavně na opravy silnic a chodníků. Jen malá část z roz-

počtu jde na kulturu. Přesto místní části žijí i společenským životem. Újezdcem, stejně 

jako Přerovem v sobotu 14. února projde masopustní průvod.

 Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A141015545

Hlavně potřebujeme opravit chodníky 
a cesty, shodují se lidé z místních částí
V místních částech Přerova budou letos hospodařit s více penězi, než tomu bylo v předchozích letech. Na jedno-
ho obyvatele se tak navýšila částka v rozpočtu z 550 na 1000 korun. S takovým rozpočtem bude hospodařit jede-
náct místních částí Přerova. Předmostí se to netýká, to je hospodařením přičleněno k Přerovu. 



10 Aktuálně z PřerovA

Josef Janda je dobrčický rodák, 
ve své rodné vsi také chodil do ško-
ly a lásku k malování získal díky 
svému učiteli. „Náš učitel v obecné 
škole se jmenoval Rádl a požadoval 
od svých žáků, aby domácí úkoly 
vždy doprovázeli i nějakým tím ob-
rázkem. Ty mé se mu líbily a já jsem 
začal malovat rád,“ vypráví Josef 
Janda o svém celoživotním koníčku. 
Naplno se mu ale začal věnovat až 
ve svém seniorském věku a dodnes 
vzpomíná na učitele svého života, 
který v něm probudil vášeň k ma-
lířskému štětci a olejovým barvám. 
„Něco člověk musí dělat v každém 
věku, nemůže zůstat bez činnosti,“ 
míní Janda, kterému před pěti lety 
zemřela manželka Anna. V domě 
s pečovatelskou službou v Přerově, 
kde nyní už druhým rokem žije, má 
ve svém pokoji i obrazy krajinek, 
zátiší, hrad Karlštejn, Svatý Kopeček 
a desítky oblíbených Ladových ob-
rázků s výjevy z české vesnice. „Tyto 
obrázky podle různých předloh malu-
ji moc rád. Úplně nejraději mám ty, 
na kterých je moje oblíbená postava – 
vodník,“ vysvětluje aktivní senior, 

jenž byl původní profesí strojní zá-
mečník. 
 V poslední době Josefa Jandu nej-
více zaměstnává renovace vlastno-
ručně malovaných erbů. „Velkou 
část z nich teď opravuji, poničili 
mi je v mé rodné vsi v Dobrčicích, 
kde je po výstavě nevhodně uloži-
li,“ vysvětluje Janda. V jeho roz-
sáhlé sbírce 540 erbů jsou heral-
dické znaky měst a vesnic z celého 
přerovského okresu, nechybějí ani 
symboly dalších moravských, slez-
ských a českých měst a obcí. Své 
zastoupení mají ve sbírce i evrop-
ská města a německé krajové erby, 
které si mohli prohlédnout i ná-
vštěvníci Setkání dechových hudeb 
v Dřevohosticích. V nejbližší době 
zamíří celá renovovaná sbírka erbů 
na výstavu do Přestavlk. 
Další oblíbenou činností Josefa Jandy 
je fotografování. „K tomuto koníčku 
mě přivedl také můj učitel z obecné 
školy, který mě učil fotografovat i vy-
volávat filmy,“ doplňuje své vyprá-
vění Janda. Dnes se už bez vývojky 
díky digitálnímu fotoaparátu obejde. 
„Stále jsem aktivním motoristou a rád 

jezdím na výlety a fotografuji vše, 
co se mi líbí. Mým oblíbeným mís-
tem je okolí hradu Sovinec a blízký 

Jiříkov, kde mám přátele,“ vypráví 
vitální muž, který v březnu oslaví 
své 88. narozeniny.  (ILO)

Až v důchodu se začal naplno věnovat malování
Více než pět stovek vlastnoručně malovaných erbů měst i vesnic má ve své sbírce Josef Janda z Přerova. Svému 
koníčku se věnuje od doby, kdy skončil se zaměstnáním a nastoupil do důchodu. Kromě heraldických znaků čes-
kých i evropských měst maluje téměř 88letý senior také repliky Ladových obrázků. Těch má ve svém bytě hned 
šedesát. 

Štědrost a dobrou vůli prokázali 
lidé na Přerovsku ke koledníkům, 

kteří se na počátku ledna objevili 
v ulicích města a vesnic. V letošní 

Tříkrálové sbírce se v přerovském 
regionu podařilo vybrat téměř 761 
tisíc korun, což je o 36 tisíc víc než 
v loňském roce. 
Vůbec nejštědřejší byli obyvate-
lé Troubek, kde se podařilo vybrat 
64 560 korun a ani Hornomoštěničtí 
nezůstali pozadu a do kasiček chari-
ty přispěli téměř 43 tisíci korunami. 
V samotném Přerově a jeho míst-
ních částech koledníci vybrali téměř 
151 tisíc korun. „Do sbírky se zapo-
jilo celkem 162 skupinek tvořených 
z farníků a dětí z farností ze 37 obcí. 
V Přerově a Předmostí se navíc připo-
jili i učitelé a žáci ze Základní školy 
J. A. Komenského, studenti Střední 
školy gastronomie a služeb a Střední 
zdravotnické školy a dětí z Církevní 
mateřské školy v Přerově,“ informo-
vala Martina Krejčířová z oblastní 
charity v Přerově. 

Vybranou finanční částku ode-
slali pracovníci přerovské charity 
na konto Charity České republi-
ky. „Po jejím přerozdělení se zpět 
do Přerova vrátí 65 % a zbývajících 
35 % použije Charita České repub-
liky na humanitární projekty nejen 
u nás, ale i v zahraničí,“ vysvětlila 
Krejčířová. Oblastní charita Přerov 
chce finanční prostředky získané 
ze sbírky využít na pomoc pro ro-
diny s dětmi, které se během roku 
dostanou do tíživé životní situace.
Dále hodlá nakoupit pomůcky pro 
domácí hospicovou péči a na pod-
poru charitní činnosti. „Naše podě-
kování patří všem štědrým dárcům, 
kteří přispěli do kasiček tříkrálo-
vých koledníků a také těm, kteří 
pomohli s realizací sbírky,“ vzká-
zala Martina Krejčířová za oblastní 
charitu v Přerově. 

Charita děkuje: V Tříkrálové sbírce byli Přerované štědří

Po rozpečetění kasiček napočítali dobrovolníci o 36 tisíc korun více než loni. 

 Foto: archiv oblastní charity Přerov

Snad nejraději maluje Josef Janda obrázky podle předlohy Josefa Lady. A úplně nej-

raději má ty, na kterých je vodník. Foto: Ingrid Lounová
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Kam o prázdninách? ATLAS 
nabízí program pro děti

Na matrice už plánují vítání občánků 
i obřady zlatých a diamantových svateb

Sport je pro budoucí prvňáčky zárukou zdravého životního stylu
Základní škola Za Mlýnem připravila pro své budoucí prvňáčky pohybově-vý-
chovný projekt zaměřený na rozvoj motorických dovedností při práci s míčem – 
házení, chytání, driblování, vedení míče, odpalování a jiné drobné dovednosti se 
všemi druhy hracích míčů. Cílem těchto aktivit je vychovat šikovné dítě s dobrou 
motorikou končetin a celého těla, s výborným postřehem a reakcí. 
Více: www.zszamlynem.cz, www.fcprerov.cz  (RED)

Tradičně pestrý program připra-
vilo pro školáky na jarní prázdni-
ny Středisko volného času ATLAS 
a BIOS. V prvním březnovém týdnu 
si děti postupně vyzkouší mnoho zá-
bavných aktivit, jež jim umožní strá-
vit chvíle volna spolu s kamarády. 
Čekají je hry, sportování, výtvarné 
činnosti, zpívání, soutěže a výlety. 
V pondělí se účastníci v ATLASE 
zabaví rukodělnou tvorbou při vý-
robě velikonoční keramiky. Pondělní 
aktivity v BIOSU proběhnou také 
v duchu výtvarných činností, kte-
ré doplní hrátky se zvířátky a vy-
cházka do městského útulku pro za-
toulaná zvířata. „Pokud nám bude 
přát počasí, čeká nás stavba sněho-
vých soch a vycházka do přírody,“ 
zmínila Dagmar Kolomazníková ze 
Střediska volného času BIOS. V úte-
rý se spolu s pedagogy z BIOSU 
děti vydají na Tesák, kde poměří 
rychlost v závodě na sněžných klu-

zácích. Do ATLASU si v tento den 
dopoledne mohou přijít zájemci za-
zpívat spolu s Přerováčkem. Středa 
bude patřit v BIOSU opět výtvarce 
a hrám. Na čtvrtek jsou připrave-
ny hned dva výlety. „S ATLASEM 
se pojedou děti podívat do svíčkár-
ny v Olomouci a s BIOSEM vyrazí 
také do Olomouce, ale pro změnu 
do muzea,“ nastínila Kolomazníková. 
Jmenované aktivity v obou místech 
vzdělávání doplní soustředění gym-
nastiky, výběrových skupin Taneční 
školy ATLAS a oddělení tělovýchovy. 
Vítány jsou i děti, které zatím schůzky 
zájmových kroužků pravidelně nena-
vštěvují, ale chtěly by si některé z na-
bízených činností jen tak vyzkoušet. 
„Na prázdninový program je nutno se 
přihlásit předem, a to do 16. února,“ 
zdůraznila Dagmar Kolomazníková. 
Bližší info: www.svcatlas-bi-
os.cz nebo na tel. 581 735 009,  
581 201 246.  (RED)

Prvním letošním občánkem Přerova 
je Tobiáš Sahánek, který se narodil 
1. ledna minutu před čtvrtou hodinou 
ranní. Celkem se loni v Přerově naro-
dilo 832 dětí, 413 chlapců a 419 děv-
čat. Mezi miminky byly dva páry 
dvojčátek. 
Právě malý Tobiáš bude patřit k hlav-
ním aktérům letošního obřadu ví-
tání dětí.
Obřady vítání dětí, při kterých jsou 
novorozenci přijati mezi občany 
města zápisem do pamětní knihy, se 
v Přerově konají několikrát do roka. 
„Přihlásit se mohou i rodiče, kteří 
mají trvalé bydliště v Přerově, ale 
jejich dítě se narodilo mimo Přerov. 
Rodiče dětí narozených v Přerově 
získají dotazník hned na matrice při 
vyřizování rodného listu,“ informo-
vala Ivana Veselá z přerovského ma-
gistrátu. 
Kromě vítání dětí se na přerovské 
matrice konají i obřady zlatých a dia-
mantových svateb – pro páry, které 
slaví 50 nebo 60 let společného ži-
vota. Tyto obřady zajišťují pracovni-

ce komise pro občanské záležitosti. 
„Vzhledem k tomu, že zákon o mat-
rikách neumožňuje získat údaje o vý-
ročích sňatků, žádáme manžele, kteří 
mají o obřad zlaté nebo diamantové 
svatby zájem, aby nás kontaktovali,“ 
upřesnila Ivana Veselá. 
Bližší informace: Kancelář primá-
tora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@prerov.eu nebo 
osobně Magistrát města Přerova, ná-
městí T. G. Masaryka č. 2.

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: 
Věžička se zvonem se nachází na budově městské policie na náměstí TGM v Přerově. Výherci 
jsou: Marie Malátková, Markéta Huňková, Stanislav Pírek.

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, kteří správně od-
povědí, čeká toaletní voda Enig-
ma kosmetické firmy Oriflame. 
Neodolatelná vůně s magickým 
šarmem černé růže a nočního 
jasmínu se prolíná se smyslnými 
tóny lístků pačuli a dodává vůni 
hloubku a intenzitu. Tajemná 
vůně pro ta-
jemné ženy.
Vy odejdete 
z místnosti 
a závan vůně 
stále zůstá-
vá…Tajem-
ství této 
jedineč-
né vůně 
pomůže 
osvobo-
dit vaše 
v n i t ř n í 
svůdné já.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zí tento reliéf? 

Inzerce A141015479

Prvním občánkem letošního roku je 

Tobiáš Sahánek, který se v přerovské 

porodnici narodil hned 1. ledna

 Foto: Ivana Veselá

Obsluha CNC strOjů
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo vyučen v obo-
ru  •  zkušenost z prostředí systémů CNC řízení výho-
dou  •  znalost čtení technické dokumentace  •  praxe 
na CNC strojích  •  důslednost a technickou zdatnost  •  sa-
mostatnost, zodpovědný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích stro-
jů  •  upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování 
jejich polohy na CNC strojích  •  spolupráce při organizaci 
a optimalizaci výroby na daných strojích

ZÁMEČNÍK-sVÁřEČ
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo vyučen v obo-
ru  •  praxe ve svařování, bodování výhodou  •  pra-
xe v zámečnickém oboru  •  znalost čtení  technické 
dokumentace  •  platný svařovací průkaz CO2 výho-
dou  •  důslednost a technickou zdatnost  •  samostat-
nost, zodpovědný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  svařování podle výkresové dokumentace  •  skládání 
svařenců podle výkresové dokumentace  •  kontrola pro-
vedených svárů a dodržování pravidel jakosti

ElEKtrOMONtér
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání elektro  •  znalost vyhlášky 50/1978 
Sb.  •  praxe na obdobné pozici výhodou  •  samostatnost 
a odpovědnost  •  orientace v technické dokumentaci

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  elektropráce  na  produktech  dynamických  systé-
mů  •  kabeláž a testování

CO VÁM MůžEME NabÍDNOut:
•  práci ve stabilní zahraniční společnosti  •  čerpání 
firemních benefitů  •  motivující finanční ohodnocení

NÁstuP MOžNý ihNED
Pokud hledáte novou profesní výzvu, náročné úkoly v dyna-
micky se rozvíjející a úspěšné firmě, chcete svůj profesní 
život spojit se stabilní a silnou firmou a naše nabídka Vás 
oslovila, zaregistrujte se na:

http://ssischaefer.jobs.cz

Kontakt:
SSI Schäfer s.r.o.

Tovární 325, 735 01 Hranice
tel. 581 820 211
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Baví ho humor, který zvedne náladu

Milovníci starých map si v zámku přijdou na své

Tužka a papír Lubomíru Dostálovi 
učarovaly už v raném dětství. „Mé 
první obrázky vznikaly na papíru 
od bot. Když maminka koupila nové 
boty a vybalila je z krabice, tak ten 
papír jsem si krásně vyžehlil rukou 
a už jsem začal kreslit,“ vzpomíná 
na malířské začátky dnes už padesáti-
letý Lubomír Dostál. Ke kreslenému 
humoru se dostal až mnohem později. 
„Byl jsem zrovna nemocný a nama-
loval jsem pár vtipů a odvážil jsem 
se je poslal do redakce Dikobrazu, 
což byl velmi známý humoristic-
ký časopis. A tehdy mi otiskli mou 
první anekdotu,“ vypráví Lubomír 
Dostál. Jeho kreslený humor se ob-
jevil vedle takových jmen, jako byli 
pánové Jiránek, Renčín nebo Urban. 
Dostálovy vtipy a pověstné kresbičky 
s titulkem „Najdete pět rozdílů?“ za-
čaly vycházet i v Novém Přerovsku. 
„Můj první vtip, který mi v Přerovsku 
vyšel, byl na politické téma – pře-
stavba,“ vzpomíná Dostál. A jak se 
líbí současné anekdoty návštěvní-
kům výstavy? „Jeho fóry sleduju 

v časopisech i novinách a u každého 
obrázku se chechtám,“ říká Ludmila 
Kučerová z Přerova. Kreslenému hu-
moru fandí i další návštěvnice výsta-
vy. „Mám ráda komiksy od Čtyřlístku 
až po Dikobraz. Na výstavu jsem se 
přišla podívat na Dostálovy kres-
by coby učitelské práce a teď vidím 
jeho humor. Vtipy dobové i stále ak-
tuální a líbí se mi,“ zmiňuje Alice 
Kutálková. 
Lubomír Dostál ale nezůstal jen 
u jednoduchých kreslených legrá-
cek a začal se věnovat i kreslení 
zákoutí Přerova. „Manželce olejo-
vé barvy zrovna nevoněly, tak jsem 
začal malovat akvarelovými barva-
mi uličky starého Přerova, které už 
zanikly. Krásně si u toho odpoči-
nu a vyčistím hlavu,“ říká kreslíř, 
který sedm let učil výtvarnou vý-
chovu v základní škole. Nyní vy-
učuje kreslení v rámci tvořivých 
dílniček v mateřských a základních 
školách po celé Moravě. Dostál je 
také členem České unie karikaturistů 
a některé jeho vtipy uspěly i v za-

hraničních soutěžích. A jak se dívá 
na tragickou událost v pařížské re-
dakci satirického časopisu Charlie 
Hebdo? „Hodně mě to zasáhlo. Já 
ale dělám jiný humor, spíš werichov-
ského typu, a určitě nechci nikoho 
urazit. Samozřejmě, že také kreslím 
politické vtípky, ale nejdu za hranu,“ 
míní Lubomír Dostál. Jak náročné 
je vytvořit úspěšný vtip, který má 

to podstatné – pobaví a rozesměje, 
si mohou vyzkoušet i návštěvníci 
výstavy. Jedna Dostálova kresbička 
je totiž s prázdnou bublinou a čeká 
na nejvtipnější text, který mohou ná-
vštěvníci výstavy psát do návštěvní 
knihy. Autora nejúspěšnějšího textu 
Lubomír Dostál odmění 5. února 
na besedě v Galerii města Přerova. 
 (ILO)

Kdo si chce v zimním pošmourném období zvednout náladu, neměl by vynechat výstavu Lubomíra Dostála 
v Galerii města Přerova. K vidění tam jsou až do 22. února desítky kreslených vtipů, ale i akvarely starého 
Přerova a grafiky z dílny přerovského rodáka. 

Mimo starých map Slezska z období 
od 16. do 19. století výstava před-
stavuje také společné mapy Moravy 
a Slezska, stejně jako samostatné 

mapy Moravy zobrazující část území 
náležejícího sousednímu Slezsku či 
tzv. moravské enklávy ve Slezsku. 
„Nádherným doplňkem jsou koloro-

vané i nekolorované veduty, což jsou 
pohledy na slezská města, z nichž 
některá se v současnosti nacházejí 
na území České republiky,“ zmínila 
kurátorka výstavy Helena Kovářová 
z Muzea Komenského v Přerově.
Výstava přibližuje význam Slezska, 
vývoj jeho vyobrazení i provázanost 
tzv. rakouského (českého) Slezska 
se Slezskem opolským. Veřejnosti 
umožní nahlédnout také do dějin těch 
částí slezského vévodství, které byly 
pro českou korunu v polovině 18. 
století ztraceny. 
„Mezi nejcennější exponáty patří 
ptolemaiovské mapy z počátku 16. 
století v čele s mapou střední a vý-
chodní Evropy z roku 1507, pova-
žovanou za vůbec první moderní 
tištěné zobrazení Polska. Chybět 
nebude ani první samostatná mapa 

Slezska Sebastiana Münstera, ani 
četné deriváty slavné mapy Slezska 
od Martina Helwiga,“ upozornila 
na jedinečné unikáty Kovářová. 
Vůbec nejstarším exponátem ale 
bude vyobrazení Nisy pocházejí-
cí z bestselleru konce středověku, 
kroniky Hartmanna Schedela ve vy-
dání z roku 1493. Představeno bude 
také monumentální dílo vedutisty 
Friedricha Bernarda Wernera v po-
době desítek panoramat slezských 
měst – mezi nimi Zlaté Hory, Jeseník 
a třeba Těšín. Pro přerovské návštěv-
níky bude zajímavým exponátem 
mapa severní části Přerovského kraje 
z roku 1726, jejíž parergon obsahuje 
alegorie řek Moravy a Odry. Výstava 
je doplněna originály školních glóbů 
z konce 19. století ze sbírek Muzea 
Komenského v Přerově.  (RED)

Až do 1. března je v přerovském zámku k vidění výstava vzácných rytin Slezska, Moravy, sousedních území a ve-
dut měst českého i polského Slezska. Výstava vzešla z mezinárodní spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci 
a Vojvodské veřejné knihovny v Opolí. 

Na výstavě k Dostálovým padesátinám nejsou k vidění jen vtipy, ale i kresby a akva-

rely starého Přerova. Foto: Ingrid Lounová

Unikátní mapy si může veřejnost v přerovském zámku prohlédnout do 1. března.

 Foto: Jitka Hanáková
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Nenechte si ujít: Do Přerova znovu míří nohejbalová špička

Kdy vznikl Memoriál Pavla Holíka 
a jak dlouhou má nohejbal v Přerově 
tradici? 
Tradici mezinárodních nohejbalo-
vých turnajů v Přerově založil Pavel 
Holík v roce 2005. A zopakoval to 
ještě v následujícím roce. Po roční 
přestávce navázal přerovský nohej-
balový oddíl na dva úspěšné ročníky 
a v roce 2008 se v Přerově konal tur-
naj znovu, tentokrát už jako 1. ročník 
Memoriálu Pavla Holíka. Letošní  
10. ročník turnaje a 8. ročník memo-
riálu se koná v roce 45. výročí vzniku 
nohejbalu v Přerově. Tento turnaj má 
celostátní význam a v Přerově i v re-
gionu je ojedinělý, patří mezi 3–4 
zimní halové top turnaje v ČR a je 
v povědomí nohejbalové veřejnosti 
dobře zapsán, bývá také pozitivně 
hodnocen hráči.

Kolik přerovských hráčů se turnaje 
zúčastní a kolik družstev z Česka a ze 
zahraničí? Jak si vedou Přerované 
v české nohejbalové soutěži? 
Vzhledem ke kapacitním možnos-
tem Sportovní haly TJ Spartak je 
optimální počet startujících trojic 
20. Pravidelně se turnaje účastní 
3–5 týmů ze zahraničí, většinou 
Slovenska, ale zúčastnili se ho i hrá-
či z Polska a Francie. Přerovští hráči 
většinou postaví 2–3 trojice, které 
svádí vyrovnané boje s ostatní no-
hejbalovou špičkou. Je to pro ně za-
hájení ostré přípravy na nadcházející 

sezonu, kde mají letos velké ambice 
a chtějí bojovat o postup do nejvyš-
ší nohejbalové soutěže – extraligy 
mužů.

Jakým systémem se turnaj hraje?
Každý velký nohejbalový turnaj má 
svá specifika a vlastní herní systém. 
Náš turnaj má výhodu využití vel-
ké sportovní haly s dobrým záze-
mím jak pro hráče, tak i pro divá-
ky. Herní systém je rozdělen na dvě 
části, kdy základní část se odehrává 
v pětičlenných skupinách, kde po-
řadí rozhoduje o postupu do druhé 
fáze turnaje, která se hraje vyřazo-

vacím k. o. systémem. Náš systém 
umožňuje, vzhledem k vyrovnanosti 
účastníků, případnou opravu těm, co 
skončili ve skupině třetí, ale další 
postup si musí vybojovat se druhý-
mi z jiných skupin. A pak přicházejí 
klasické čtvrtfinále, semifinále a boje 
o bednu.

Koho mohli diváci z evropské špičky 
v Přerově vidět na minulých roč-
nících?
V nohejbalu je to zatím tak, že ab-
solutní světovou a evropskou špič-
ku tvoří hráči Česka a Slovenska. 
Z účastníků finálových bojů na těchto 

šampionátech se v Přerově pravidel-
ně prezentuje 5 až 10 držitelů me-
dailí. Jména jako Brutovský, Perun, 
Makara, Bertko nebo čeští Kop, 
Vanke, Mrákava, Pelikán, Doubrava 
a další reprezentanty není třeba jako 
medailisty z různých mezinárodních 
soutěží představovat. Zatím se nedaří 
dostat do Přerova hráče z Maďarska 
nebo Rumunska, možná i vzhledem 
k jejich požadavkům.

Jaké bývá domácí obecenstvo, umí 
vytvořit správnou atmosféru?
V Přerově máme vyspělé nohejba-
lové publikum, které dokáže ocenit 
předváděné sportovní výkony a chodí 
si vychutnat kvalitu. Ale často u nás 
vítáme také diváky z celé Moravy 
i vzdálenějších končin. Ty všechny 
přiláká vrcholový nohejbal a většinou 
neodcházejí zklamáni.  (ILO)

Sportovní hala TJ Spartaku bude v sobotu 7. února hostit 8. ročník Memoriálu Pavla Holíka. Mezinárodního no-
hejbalového turnaje trojic mužů se zúčastní dvacet týmů, pořadatelé doufají, že nebudou chybět ani loňští mistři 
světa – česká reprezentace. Kvalifikace začíná v 9 hodin, v 15 hodin play off. O rozhovor jsme požádali ředitele 
turnaje Jiřího Pavelku z pořádajícího nohejbalového oddílu TJ Spartak MSEM Přerov. 

Přerovský Jiří Pavelka blokuje na síti útok slovenského reprezentanta Richarda 

Makary. Foto: Jan Čep

Jiří Pavelka

O tom, kdo zvítězí v kategorii 
Sportovní hvězda Deníku, tak roz-
hodnou sami čtenáři. Nominace 
i hlasovací kupon k této kategorii 
najdete opakovaně v tištěném vydá-
ní Přerovského a hranického deníku 
(Nového Přerovska). „Akce je do-
stupná široké veřejnosti a je každo-

ročně hojně navštěvována. Zájemci 
mají šanci získat volné vstupenky 
na galavečer. Stačí, když týden před 
akcí navštíví redakci Deníku nebo 
Městské informační centrum, kde 
budou volné vstupenky k dispozici,“ 
pověděl David Klein, šéfredaktor 
Přerovského a hranického deníku. 

Těšit se tak můžete na ocenění mlá-
deže, dospělých, jednotlivců i ko-
lektivů, kategorie Masters, podě-
kování trenérům, ale také uvedení 
sportovních legend do síně slávy. 
Celým večerem budou provázet mo-
derátoři Radek Jirgl a Radek Šilhan, 
který stojí i za pořadatelskou agen-

turou. Program galavečera zpestří 
svým vystoupením Kamila Nývltová, 
Gabriela Goldová, Eva Matějovská 
a přední čeští artisté.
Dosavadním králem mezi přerovský-
mi sportovci je autokrosový závodník 
Ladislav Hanák. Podaří se někomu jej 
nahradit? A pokud ano, komu? Buďte 
součástí důležité sportovní události, 
ať už nominováním, hlasováním či 
účastí při vyhlášení Nejúspěšnějšího 
sportovce roku 2014 města Přerova. 
 (něm)

Přípravy na sportovce roku vrcholí. Nominujte svého favorita
Přípravy projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2014 právě vrcholí. V Přerově se vy-
hlášení ankety koná 11. března v sále Městského domu. Je proto nejvyšší čas, aby 
široká veřejnost zasílala své nominace do různých kategorií. Stačí svůj návrh zaslat 
do 3. února na e-mail sport.prerovsky@denik.cz a odborná porota pak zvolí vítěze.
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8. 2. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina MINI 
9. 2. Do ložnice vstupujte jednotlivě, 
komedie anglických dramatiků Cooney-
ho a Chapmana, divadelní společnost 
Háta, 19.30 hod. 
11. 2. Veselá pouť, nová loutkoherecká 
show s hosty Jů a Hele pro nejmen-
ší diváky, skupina Loudadlo z Prahy, 
v 8.30 a 10 hod. 
16. 2. Hana a Petr Ulrychovi, koncert-
ní vystoupení oblíbené sourozenecké 
dvojice, v 19.30 hod.
18. 2. Žena za pultem 2: Pult osobnosti, 
novinka divadla Kalich s Jiřím Lábu-
sem, v 19.30 hod.
22. 2. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Zlínská mu-
zika 
Bližší informace v předprodeji MIC, 
vchod z nám. TGM, tel. 581 587 711, 
www.mdprerov.cz. 

PLeSy V MĚSTSKéM DOMĚ
6. 2. DELTA Morava, reprezentační 
ples VŠL ve 20.00 hod. 
7. 2. Gymnázium J. Škody, reprezen-
tační a stužkovací ples oktávy B., ve  
20.00 hod. 
13. 2. GJB a SPgŠ, stužkovací ples SPgŠ 
– tříd 4. AP + 4. C, v 19.00 hod.
14. 2. Obchodní akademie a Jaz. Škola, 
stužkovací ples 4. A a 4. B, v 19 hod.
20. 2. G. J. Blahoslava a SPgŠ, stužko-
vací ples třídy 4. A, ve 20.00 hod.
21. 2. Statutární město Přerov, Městský 
ples, ve 20.00 hod.
27. 2. Střední škola gastronomie a slu-
žeb Šířava 7, XXI. reprezentační ples, 
ve 20.00 hod. 
28. 2. Montáže + Progress OK, IX. Čes-
ko-Slovenský ples, ve 20.00 hod.

PLeS V KLubu TePLO

20. 2. Ples Levice ve 20 hodin v klubu 
Teplo. K tanci hraje skupina Mini

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:
do 15. 3. Dětský svět a móda 20. stole-
tí. Dětské oděvy a doplňky od batolete 
po pubertu. Velký výstavní sál a kruhový 
sál přerovského zámku.
do 1. 3. Silesia Picta. Galerie přerov-
ského zámku.

do 15. 3. Zkáza z nebe – 70. výročí bom-
bardování Přerova a leteckých bojů nad 
Přerovskem. Zámecká kaple

AKCe:
26. 2. Přerov doby barokní. Přednáška 
Kristiny Sehnálkové. Korvínský dům, 
17 hod.

MuzejnÍ eDuKACe PRO šKOLy A jIné 
zÁjMOVé SKuPIny
Dlouhodobě nabízené animační progra-
my ve stálých expozicích:

ODbOR VySOKOHORSKé 
TuRISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
3. 2. Výroční členská schůze, Restaura-
ce Bečva, 17.00 hod., příspěvky, zpráva 
o činnosti a hospodaření, volby výboru, 
občerstvení
5., 19. 2. Setkání na lezecké stěně v Pro-
stějově, zimní příprava pro příznivce 
via ferrat a lehkých lezeckých terénů, 
18 hod., vede Götthansová, Základní 
škola Dr. Horáka v ulici Dr. Horáka 24 
v Prostějově
12.–15. 2. Český zimní sraz turistů Telč, 
vede Prusek, vlak 5.42 hod., přihlášky 
do 31. 12.
21. 2. Hostýnská padesátka, Bystřice 
p. H.–Troják–Lazy a zpět, 50 km, bus 
6.15 hod., vede Balcárek ml. 
21.–22. 2. Valachy v zimě, sněžnice, 
běžky, kolo, pěšky (trasy a použití spor-
tovního nářadí dle sněhových podmí-
nek), vede Jakubiček, ubytování Byst-
řička přehrada (chata) 
28. 2.–2. 3. Krkonoše, 1. lanovkou 
na Medvědín–Vrbatova bouda–Labská 
bouda–Martinovka, nocleh, 2. Marti-
novka–Špindlerovka–Sněžka–Pomezní 
Boudy, 3. Pomezní Boudy–Lysečinská 
bouda–Rýchory–Svoboda nad Úpou, 
vlak 6 hod., vedou Ludvík a Balcá-
rek

KLub ČeSKÝCH TuRISTŮ 

SK Přerov
jiří švec, tel. 608 730 541

5. 2. Horní Moštěnice–Přerov, 14 km, 
vlak 7.44 hod., vede Jančová
7. 2. Božkov–Peklo–Uhřínov–Mileno-
v–Drahotuše, 19 km, vlak 6.01 hod., 
vede Sedláková
12. 2. Tršice–Daskabát–Tršice, 12 km, 
autobus 9.00 hod., vede Válková
14. 2. Střeň–Lhota na Moravě–Lito-
vel–Červenka, 15 km, vlak 8.04 hod., 
vede Šťávová
19. 2. Přerov–kolem Bečvy–Osek nad 
Bečvou, 12 km, vlak 8.30 hod., vede 
Láhnerová
21. 2. Rajnochovice–Kuželův památní-
k–Oznice–Brňov, 18 km, vlak 7.44 hod., 
vede Sedláková
26. 2. Prosenice–Radvanice–Zama- 
zalka–Vinary–Přerov, 14 km, vlak 
8.15 hod., vede Láhnerová
26. 2. Radslavice–Grymov–kolem Beč-
vy do Přerova, 12 km, odj. 9.30 hod., 
vede Jančová
28. 2. Šumperk–Rejchartice–Velké 
Losiny, 17 km, vlak 6.36 hod., vede 
Pěček

KLub ČeSKÝCH TuRISTŮ 

Tj Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

4. 2. Rokytnice–Vrbovec–podél Beč-
vy–Přerov, do 10 km, vlak 9.04 hod., 
vede Poláková 
7. 2. Roštění–Pacetluky–Prusinovi-
ce–Kozrál–Dřevohostice, 14 km, bus  
8.00 hod., vede Vaculík.
11. 2. Tovačov–soutok Bečvy s Mora-
vou–podél Bečvy–Přerov, 15 km, bus 
8.25 hod., vede Punčochářová
14. 2. Huštěnovice–Baťův kanál–Napa-
jedla, 12 km (–Otrokovice, 16 km), vlak 
7.44 hod., vede Punčochářová.
18. 2. Hlinsko p. H.–Chomýž–Jankovice–
Holešov, 12 km, vlak 7.44 hod., vede 
Polidorová
21. 2. Lidečko–Pulčínské skály–Pul-
čín–Lidečko, 16 km, vlak 6.01 hod., 
vede Šlesinger
25. 2. Brodek–Věrovany–Tovačov, 
12 km, vlak 8.04 hod., vede Bartošík
28. 2. Dřevohostice–Hradčany–Po-
dolí–Želatovice–Přerov, 16 km, bus 
8.00 hod., vede Vaculík

Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský
Veselé příběhy ze staré školy
Pohádkové povídání o tajemstvích pře-
rovského zámku (pro mateřské a zá-
kladní školy) a Dobrodružné bádání 
o tajemstvích přerovském zámku (pro 
střední školy)
Kontakt na tel. 725 337 426 (Mgr. Ka-
teřina Tomešková)

ORnITOLOGICKÁ STAnICe 
Po–Pá: 8–16 hod., jindy po domluvě, 

STÁLé eXPOzICe: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

AKCe: 
2. 2. Zajímavosti z ptačího světa. Před-
náška Jany Kosturové pro Klub dů-
chodců při SVČ v Lipníku nad Bečvou. 
Od 16.30 hod. v DK Echo v Lipníku. 
12. 2. Vernisáž výtvarné soutěže pro 
děti na téma Kytice ve váze. Slavnostní 
vyhlášení vítězů a vernisáž výtvarných 
prací dětí Přerovska ze soutěže Českého 
zahrádkářského svazu. Od 9 hod. v bu-
dově BIOS v Bezručově ulici.
19. 2. Až se jaro zeptá... Akce zahrnuje 
výrobu budek a zábavně naučný pro-
gram o tom, co se bude dít v ptačím 
světě na jaře. Začátek v 16.30 hod. v bu-
dově ORNIS, cena je 100 Kč za každou 
vlastnoručně vyrobenou budku. Mate-
riál a nástroje budou zajištěny, vítány 
jsou především rodiny s dětmi. Přihláš-
ky do 17. 2. na tel. 581 219 910 nebo 
kosturova@prerovmuzeum.cz 

VÝuKOVé PROGRAMy PRO šKOLy 
A jIné zÁjMOVé SKuPIny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Od 16. 2. Sovy do škol, zajímavosti 
o sovách, ukázky živých handicapo-
vaných sov. 

Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně 
v ORNIS. 

Inzerce A151000718
Informace o programech na www.or-
nis.cz

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

HRAD HeLFšTÝn
V měsíci únoru je hrad Helfštýn pro 
veřejnost uzavřen.

Více informací: 
Kristina Sehnálková (724 947 541), 
sehnalkova@prerovmuzeum.cz, 
www.prerovmuzeum.cz

Oznamujeme zákazníkům, 
že opravna obuvi 

z OD Prior se přemístila 
50 metrů do vedlejší 
budovy směr vlakové 

nádraží na adresu 
Čechova 24. 

Těšíme se na Vás.



v 10.15 hod. na Sonusu. Předpokládaný 
návrat ve 12.30 hod. Vycházky se konají 
jen za příznivého počasí.
11. 2. Kavárna pro seniory: Bulharsko, 
Ladislav Župka, 16 hod.
16. 2. Jak se nestát obětí trestného 
činu, Miluše Zajícová, Policie ČR, 
10.15 hod.
18. 2. Plavání. Sraz u bazénu 14.50 hod. 
Vstupné 52 Kč + 50 Kč záloha na čip.
23. 2. Rukodělná činnost: ovečka z pls-
ti, 10.15 hod.
Od 9. 3. PC kurz pro začátečníky, sedm 
lekcí, vždy v pondělí od 13 do 14.30 hod. 
v centru SONUS, Palackého 17. Cena 
kurzu je 450 Kč. 

zDRAVOTnÍ CVIČenÍ S LeKTOReM 
– vždy v pondělí a čtvrtek od 9.00 
do 10.00 hod. 
InTeRneT PRO SenIORy – vždy v pon-
dělí od 9.00 do 13.00 hod. 
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ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKADeMIe

CenTRuM SOnuS, PALACKéHO 17A
17. 2. Čestný sloup Nejsvětější Trojice 
v Olomouci. Příběh sloupu v dějinách 
města. Kamil Šromota, 17 hod.

SOKOLOVnA

20. 2. Ples, v 19.00 hod.
21. 2. Dětské šibřinky, ve 14.30 hod.

jARnÍ PRÁzDnIny S bIOS

PRO DĚTI OD 8 LeT
2. 3. Program v Přerově, 8–15 hod.
3. 3. Výprava na Tesák, 9.15–15.20 
hod.
4. 3. Program v Přerově, 8–15 hod.
5. 3. Výprava do Olomouce, 7.45–15.00 
hod.
Přihlášky na jednotlivé dny i na celý tý-
den přijímáme nejpozději do 16. 2.
Bližší informace o fotosoutěži i jarních 
prázdninách s BIOS u D. Kolomazní-
kové, tel. 581 735 009.

MASOPuSTnÍ VeSeLÍ

S medvědem a masopustní chasou si 
budou moci Přerované zatančit v sobotu 
14. února. Průvod maškar se nejdříve 
zastaví v 9.30 hodin před radnicí na ná-
městí TGM a poté se vydá do ulic města, 
kde navštíví hned několik hospodářů. 
Masopustní veselí se v Přerově koná 
už posedmé a je pod taktovkou občan-
ského sdružení Cukrle a Folklorního 
souboru Haná.

LOuTKOVé DIVADLO SOKOL
 PŘeROV

8., 15., 22. 2. O dvanácti měsících, po-
hádka na motivy B. Němcové.
1. 3. Kašpárek vaří živou vodu 
Začátky představení vždy ve 14.00 
a 16.00 hod.

SeTKÁVÁnÍ SenIORŮ SPOLu

CenTRuM SOnuS, PALACKéHO 17A
2. 2. Tuky a oleje pro zdraví, Olga Žup-
ková, 10.15 hod.
2. 2. Praktické cvičení paměti, 
11.15 hod.
3. 2. Vycházka s trekingovými holemi: 
Kozlovice a zpět. Předpokládaný návrat 
v 12.30 hod.
9. 2. Do Itálie přes Alpy, Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
10. 2. Vycházka s trekingovými ho-
lemi, vycházka do psího útulku. Sraz 

SVČ ATLAS A bIOS

Lední medvídek – výtvarná soutěž pro 
děti všech věkových kategorií. Uzávěrka 
soutěže 20. 2.
2. 2. Karneval pro rodiče s dětmi v rám-
ci Pohádkového pondělí – přihlášky 
předem 
4. 2. Pololetní vystoupení oddělení tělo-
výchovy v Klubu Teplo, v 17.00 hod. 
8. 2. Pololetní vystoupení taneční ško-
ly v městské sportovní hale u zimního 
stadionu v Přerově 
12. 2. Vernisáž „Kytice ve váze“ od 10 
do 11 hod. BIOS 
2. 2.–4. 5. Druhé kolo korespondenč-
ní fotografické soutěže „Příroda a lidé 
kolem nás“, soutěž je určena pro mla-
dé fotografy od 6 do 18 let. Vyhlášené 
téma: Lidé kolem nás (portrét, člověk 
a zvíře, volný čas).
Keramické hrátky: páteční od 15 
do 17 hod a sobotní od 8 do 11 hod.

MĚSTSKÁ KnIHOVnA

AKCe PRO DOSPĚLé: 
3., 17. 2. Videopřednášky dalšího semes-
tru VU3V s názvem Barokní architektu-
ra v Čechách, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 15 hod. (jen pro již přihlá-
šené studenty)
5. 2. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod.
12. 2. Přednáška Dagmar Halotové 
na téma Rok 2015 z pohledu numero-
logie, učebna MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, od 17 hod.
16. 2.–30. 3. Kurzy trénování paměti 
s lektorkou Naďou Žondrovou
17. 2. Přednáška z cyklu Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16.30 hod. 
18. 2. Korsika – cestopisná přednáška Ja-
roslava Jaroše, sál Agentury pro zeměděl-
ství a venkov, Wurmova 2, od 17 hod.
23. 2. Kulturní akademie knihovny 
na téma Ema Destinová – 85. výro-
čí úmrtí hvězdy světových operních 
scén, učebna MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, od 13 hod. 
26. 2. Přednáška Používáme tablet s Pav-
lem Cimbálníkem, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 16 hod.

AKCe PRO DĚTI:
3. 2. Tvořivá dílna – valentýnské tvo-
ření, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
5., 12., 19., 26. 2. Xbox (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
12., 26. 2. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, Xbox), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
14. 2. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hra-
nická 93/14, od 9 hod.

AKCe V MÍSTnÍCH ČÁSTeCH:
Hádej, hádej, hadači – soutěž pro děti 
na celý měsíc, Čekyně
5., 12., 19., 26. 2. Tvořivá dílna – výroba 
přáníček k Valentýnu a MDŽ, Kozlovi-
ce, od 16 hod.
6.–8. 2. Víkend s jógou, Vinary (bližší 
informace o akci na e-mailu: vinary@
knihovnaprerov.cz)
12. 2. Tvořivá dílna – moudrá sova, 
Čekyně, od 16 hod.
14. 2. Tvořivá dílna – valentýnská přá-
níčka, Dluhonice, od 17 hod.

DuHA KLub DLAŽKA

20.–22. 2. Yukon – zimní hravý víkend 
pro rodiče s dětmi v Rajnochovicích
26.–29. 3. Dlažka – 25 let činnosti – 
výstava v Galerii města Přerov na Hor-
ním náměstí, vernisáž výstavy 26. 2. 
v 17.00 hod. 
Kompletní nabídka letních táborů pro 
děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi 
je na www.dlazka.cz

DuHA KLub RODInKA

7., 14., 28. 2. Psychologický seminář 
o nové typologii osobnosti, Jevgenia 
Podloucká, 9–14 hod.
20. 2. Maškarní bál, tělocvična ZŠ Že-
latovská, 16–18 hod.
21. 2. Hlasový seminář pro zlepšení 
hlasových dovedností, Kamila Zenklo-
vá, 9–12 hod.
Vzhledem k omezené kapacitě je 
na všechny akce nutné přihlášení pře-
dem!

www.bazenprerov.cz                            PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – úNOR 2015                            změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný vchod

Pondělí 9–13
6.15–7.30

9–14
6.15–7.30

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
18–21

ženy
14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
aquaaerobik 

19–19.45
15–21

muži
13–21

Čtvrtek 18–20

6.15–7.30
9–12
14–16
18–21

6.15–7.30
9–12
14–16
18–20

18–21
ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21
6.15–7.30

14–21
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota 10–20 10–20 10–20
společná

10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobik 16–16.45
10–18

společná
10–18

VýJiMKY (jak se plave ve vyznačený den):

sobota 1. 2. 14–20 14–20 14–20
společná

10–20

sobota 14. 2. 11.30–20 11.30–20 11.30–20
společná

10–20



Fotosoutěž: Najdete přerovský klenot?
Až do konce února se 
mohou zapojit amatérští 
fotografové do fotosoutěže 
pod názvem Neobjevené 
přerovské klenoty. 
Netradiční snímky, kterým 
nechybí nápad a fantazie, 
mohou zájemci posílat 
na adresu fotosoutez@
prerov.eu. „Jde nám o to, 
aby autoři snímků zachytili 
město netradičně, tak trochu originálně. Mohou se věnovat detailu 
i celku, jejich obrazotvornosti se meze nekladou,“ říká vedoucí kanceláře 
primátora Daniela Novotná. Zadání je výzvou i pro děti, které se věnují 
fotografování. 
Autoři musí každou svou fotku pojmenovat – ovšem ne do snímku, ale 
do přihlašovacího e-mailu. Zároveň mají možnost doplnit ji i krátkým 
příběhem. „Lidé, kteří se do zápolení přihlásí, musí uvést i své jméno 
a věk. Do soutěže lze dodat maximálně tři fotky,“ upozorňuje Vilma 
Gaďourková, webmaster stránek. 
Všechny fotografie budou od 2. do 15. března k vidění na webových 
stránkách města, kde pro ně návštěvníci webu mohou hlasovat. 
Výherci pak získají opravdové klenoty podle svého vlastního výběru, 
výherce – šperk nebo hodinky v hodnotě 1500 korun, druhá příčka bude 
ohodnocena cenou v hodnotě 1200 korun a fotograf na třetím místě si 
může vybrat šperk za 1000 korun.  (RED) 

16 kino/galerie

V únoru  vás  zveme na  výstavu Magdy 

Černochové z přerovského Ateliéru Sněženka. 

Magda Černochová se zaměřuje zejména 

na drátované šperky. K jejím oblíbeným 

materiálům patří chirurgické a měděné dráty, 

které kombinuje s minerály. Využívá nejen 

klasické drátenické postupy, ale i techniky, 

jež jsou pro zpracování drátů méně obvyklé, 

například drhání. V jejích špercích je časté 

spojení zdánlivě nesourodých materiálů – 

drátů, hedvábí a kamenů, které autorka dokáže skloubit v jedinečné šperky.

Řemeslná  sklářská  výroba  má 

v Čechách letitou tradici. Zelené 

umělecké sklo, též zvané lesní, se 

vyrábělo už od 14. století a sklářské 

pece byly vždy tam, kde se vytěžilo 

dřevo, proto název lesní. Na Trafačce 

jsou k vidění práce sklářského mis-

tra Petra Slavkovského z Vrbna pod 

Pradědem. Lesní sklo je výjimečné 

svou barvou způsobenou příměsí oxidu železa ve sklářském písku a rozdílným 

množstvím vzduchových bublin, ladným tvarem i různě zdobeným plastickým 

povrchem – takzvanými malinami, radýlky či spirálami.

KnihKupEctví a galERiE MEzi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

tRaFaČKa – KRÁMEK pRO RaDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Až do 22. února si mohou zájemci prohléd-

nout výstavu kreslíře Lubomíra Dostála. 

Kromě kresleného humoru výstava před-

stavuje přerovského karikaturistu také jako 

zdatného grafika, malíře akvarel nebo bás-

níka. V rámci doprovodného programu se 

ve čtvrtek 5. února v 17 hodin uskuteční 

beseda s vystavovatelem na téma Jak se 

kreslí vtip a proběhne soutěž o nejlepší 

žertovný text, který doplní prázdnou bublinu v Dostálově anekdotě.

Od 26. února Dostálovu výstavu vystřídají fotografie, deníky, tiskoviny, kroniky 

a další artefakty k 25 letům klubu Dlažka. Touto výstavou si Přerované připomenou 

čtvrtstoletí přerovského klubu pro volnočasové aktivity dětí a dospělých.

V Pasáži je k vidění nová zajímavá 

výstava s názvem Od lovců mamutů 

k cihle, s podtitulem Osud světozná-

mé archeologické lokality Předmostí 

a příběh hrobu, který ji proslavil. 

Neobvyklý  název  charakterizuje 

výstavu o lokalitě, kterou na konci  

19. století zviditelnil odkryv pohře-

biště obsahujícího kosterní pozůstatky více než dvaceti jedinců populace lovců 

mamutů. Přibližuje dobu působení známých českých badatelů i zánik lokality 

při těžbě cihlářských surovin. Návštěvníci se mohou seznámit s životem lovců 

z Moravské brány ve světle nových vědeckých bádání a prohlédnout si originál-

ní nálezy. Součástí výstavy bude také samostatná část o Předmostí coby typické 

hanácké vsi a její přeměně do podoby panelového sídliště. Na výstavě budou 

poprvé uveřejněny unikátní fotografie z archivních pramenů – z Památní knihy 

Předmostí. Výstava potrvá až do poloviny dubna.

galERiE MěSta pŘEROva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

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

1. 2. v 17.30 hod. SlíDil 
1. 2. ve 20.00 hod. KóD EnigMy 
2.–3. 2. v 17.30 hod. KóD EnigMy 
2.–3. 2. ve 20.00 hod. BaBOvŘESKy 3
4. 2. v 17.00 hod. vElKÁ šEStKa 3D 
4. 2. ve 20.00 hod. WhiplaSh, Klub 
5.–7. 2.  v  17.00  hod.  SpOngEBOB 
vE FilMu: hOuBa na Suchu 3D,  
republiková premiéra
5.–6. 2. ve 20.00 hod. JupitER vychÁzí 
3D, republiková premiéra 
7.–8. 2. ve 20.00 hod. BaBOvŘESKy 3
8. 2. v 17.30 hod. BaBOvŘESKy 3
9.–11. 2. v 17.30 hod. JupitER vychÁ-
zí 3D 
9.–10. 2. ve 20.00 hod. hODinOvý 
ManžEl 
11. 2. ve 20.00 hod. nEzlOMný ART
12.–14. 2. v 17.00 hod. zvOnilKa a tvOR 
nEtvOR 3D, republiková premiéra 
12.–17. 2. ve 20.00 hod. paDESÁt OD-
Stínů šEDi, republiková premiéra 
15. 2. v 17.30 hod. paDESÁt ODStí-
nů šEDi 
16.–18. 2.  v  17.00  hod. zvOnilKa 
a tvOR nEtvOR 3D 
18. 2. ve 20.00 hod. tŘi SRDcE, Dámský 
večer 
19.–20. 2. v 17.30 hod. KingSMan: 
taJnÁ SlužBa, republiková premiéra 

19.–20. 2. ve 20.00 hod. KingSMan: 
taJnÁ SlužBa 
21.–22. 2. v 17.30 hod. BaBOvŘESKy 3 
21.–24. 2. ve 20.00 hod. paDESÁt OD-
Stínů šEDi 
23.–24. 2.  v  17.00 hod. zvOnilKa 
a tvOR nEtvOR 3D 
25. 2. v 17.30 hod. cO JSME KOMu uDě-
lali BIOsenior
25. 2. ve 20.00 hod. cO JSME KOMu 
uDělali BIOsenior
26. 2.–1. 3. v 17.30 hod. tEORiE všEhO, 
republiková premiéra 
26. 2.–1. 3. ve 20.00 hod. ghOul 3D,
republiková premiéra 
2.–3. 3. v 17.30 hod. FOcuS 
2.–3. 3. ve 20.00 hod. paDESÁt OD-
Stínů šEDi 

BiJÁSEK 
1. 2. v 15.00 hod. vElKÁ šEStKa 2D 
8. 2. v 15.30 hod. SpOngEBOB vE Fil-
Mu: hOuBa na Suchu 3D 
15. 2. v 15.30 hod. zvOnilKa a tvOR 
nEtvOR 3D
22. 2. v 15.30 hod. zvOnilKa a tvOR 
nEtvOR 2D
1. 3. v 15:30 hod. zvOnilKa a tvOR 
nEtvOR 3D 
zMěna pROgRaMu vyhRazEna
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