
Dobrodružství v pěnivém jezeře si naplno užívali v rámci Dnů Henčlova v neděli 14. června i nejmenší obyvatelé této místní části 

Přerova. Pěnivou koupel jim připravili místní hasiči ve spolupráci s kolegy z Bochoře. Neobvyklé jezero na tamním hřišti vytvořili 

z pěny do koupele a s pomocí generátoru. „Pěna při hašení zamezuje přístupu vzduchu, v tomto případě dělá dětem obrovskou 

radost, tak ať si toho v horku užijí,“ zmínil Martin Jemelka ze Sboru dobrovolných hasičů z Henčlova. Opravdového koupání si děti 

školou povinné užijí během prázdnin dosyta. Prázdniny přerovským školákům začínají s vysvědčením – už tradičně 30. června. 

O čtyři dny déle si užijí volna děti ze Základní školy Velká Dlážka, ty se se školou rozloučí už v pátek 26. června. „Budeme vymě-

ňovat světla v tělocvičně a také ji malovat a máme naplánované ještě další opravy a po škole se budou pohybovat zaměstnanci 

stavebních firem, tak jsme se rozhodli pro udělení dvou dnů ředitelského volna,“ informoval Jaroslav Matěj, zástupce ředitele 

Základní školy Velká Dlážka. Znovu do školních lavic se tak děti vrátí v úterý 1. září. Foto: Ingrid Lounová (ilo)
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Škola končí. Začínají letní radovánky

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se se-
jdou v pondělí 13. července v sále 
Městského domu. Jejich jednání za-
číná v 16 hodin a zájemci jej mohou 
sledovat i na webových stránkách 
města www.prerov.eu

Průmyslová zóna v rozvojovém 
území Přerov–Bochoř už nabývá 
konkrétních rozměrů. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu zřídilo pro 
urychlení přípravy a realizace zóny 
pracovní skupinu složenou ze zá-
stupců jednotlivých resortů, dotče-
né samosprávy a dalších subjektů. 
Zástupci Přerova nechali v minu-
lých dnech zpracovat jednoduchou 
studii, která naznačuje, jak by měla 
být plánovaná průmyslová zóna na-

pojena na chystanou dálnici D1 mezi 
Říkovicemi a Přerovem. „Studii 
jsme iniciativně nechali zpracovat 
právě kvůli tomu, aby s napojením 
nenastal zádrhel, který by očekáva-
nou stavbu úseku dálnice oddálil 
nebo ji zkomplikoval,“ konstato-
val přerovský primátor Vladimír 
Puchalský. Studie řeší napojení dál-
nice právě na strategickou zónu, 
kterou před časem představil na pře-
rovském letišti premiér Bohuslav 

Sobotka, a také na stávající průmys-
lovou zónu v areálu Přerovských 
strojíren. „Materiál jsme už odeslali 
všem dotčeným institucím. Studie 
řeší prioritně dopravní napojení, 
ale zabývá se i přístupem budou-
cích zaměstnanců, a to jak pěších, 
tak cyklistů,“ konstatoval Antonín 
Prachař, který město Přerov zastu-
puje v dopravních záležitostech. 
Studie by podle něj v žádném přípa-
dě neměla zpomalit přípravu stavby 

Plánovaná průmyslová zóna naváže na dálnici

FOTOSOUTĚŽ: Pošlete 
nápad odjinud
Chystáte se na toulky po Evropě nebo 
po zemích českých? V tom případě 
choďte všude s otevřenýma očima, 
fotografujte a sbírejte nápady, které 
by stály za realizaci i v našem měs-
tě. „Přivezte nápad“ je totiž název 
soutěže, kterou pro letošní prázd-
ninový čas vyhlašuje město Přerov. 
„Může jít o objekt nebo zařízení, 
které zpestřuje nebo zlepšuje život 
obyvatel města. Přivítáme každou 
vychytávku, necháme se inspirovat 
a posoudíme, zda by bylo možné ná-
pad realizovat i u nás,“ nastínil radní 
Jan Horký. Fotografie je možné až 
do 30. září nahrát na webové stránky 
města www.prerov.eu. „Autor sním-
ku může přijít i s vlastní myšlenkou, 
kde by se dal nápad realizovat,“ vy-
světlila Lenka Chalupová, mluvčí 
přerovské radnice. Soutěžící, jež 
získají od hlasujících nejvíce bodů, 
získají hodnotné ceny – potřeby pro 
cesty a turistiku. Radní navíc vyberou 
autora snímku, který zachytil nejzají-
mavější inspiraci pro Přerov, a ocení 
ho částkou 1500 korun. Bližší info 
na webu města.  (RED)

dálnice. Na dálnici v úseku mezi 
Říkovicemi a Přerovem zbývá vy-
koupit zhruba padesát procent po-
zemků. Kancelář pro výkup pozem-
ků na dálnici D1 mezi Říkovicemi 
a Přerovem prodlužuje své úřední 
hodiny od ranních hodin až do od-
poledních na adrese Smetanova 7a. 
Info na tel. 581 268 776 nebo 
702 165 222. Kancelář je otevře-
na Po, St 8.00–16.30, Út, Čt 9.00–
16.30, Pá 8.00–14.00 hodin (RED)
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„Cyklostezka bude široká 2,5 metru, 
bude oboustranná a povrch bude ze 
zámkové dlažby. Celková hodnota 
díla činí 2,5 milionu korun,“ infor-
moval Zdeněk Dostál z přerovského 
magistrátu. Dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury bude činit 
téměř polovinu zmiňované částky, 
a to milion 200 tisíc korun. Dělníci, 

kteří na stavbě pracují, odhadují, že 
pokud budou práce postupovat tak 
rychle jako dosud, mohlo by být 
dílo dokončené v předstihu. Nový 
úsek cyklostezky ocení hlavně ro-
diče s dětmi, kteří tímto směrem 
míří na oblíbenou cyklostezku Bečva 
a dosud museli jezdit po frekvento-
vané silnici mezi auty.  (ILO)

Na nábřeží u Bečvy přibude další cyklostezka

Z radnice ve zkratce
StrOjař měStO kupOvat nebude
Strojař město kupovat nebude. Zastupitelé se shodli, že částka 40 milionů za jeho 
odkoupení je příliš vysoká. Primátor Vladimír Puchalský už dříve upřesnil, že 
pro město je přijatelná cena 18 milionů, za tuto částku kdysi město hotel Strojař 
získalo. Zastupitelé města od koupě za 40 milionů odstoupili hlavně proto, že 
Ministerstvo obrany si kladlo podmínky, jak dál musí město ve veřejném zájmu 
s budovou nakládat. „Být omezeni, co s tou budovou musíme dělat a přitom za-
platit 40 milionů, je pro mě nepřijatelné,“ zmínil ještě před hlasováním náměstek 
primátora Pavel Košutek. Co bude dál s budovou v centru města, tak zůstává stále 
ve hře. Není ani vyloučeno, že se město přihlásí do výběrového řízení.

ZveřejňOvání SmLuv
Od 1. června jsou na Portálu veřejné správy České republiky zveřejňovány 
smlouvy, jejichž jednou smluvní stranou je město Přerov. Naplňují tím princip 
transparentnosti veřejné správy. „Všechny zveřejněné smlouvy jsou ve strojově 
čitelném kódu, takže jsou dostupné pro všechny občany – i pro zrakově posti-
žené,“ uvedl radní Jan Horký. Rada města Přerova navíc doporučila předsedovi 
představenstva Teplo Přerov a jednatelům Technických služeb města Přerova, 
společnosti Přerovská rozvojová a ředitelům všech příspěvkových organizací 
města, aby zveřejňovali smlouvy ve stejném rozsahu jako magistrát. 

tranSparentní účty měStSké pOkLadny 
Přerovští radní jednomyslně schválili zviditelnění transparentního účtu. Občané 
tak mohou veřejně sledovat, kam putují peníze z veřejné kasy. „Díky této prů-
hlednosti si budou moci zájemci třeba denně prohlížet všechny důležité odchozí 
platby. Zjistí, kolik bylo uhrazeno, komu – a ve stručnosti i za jakým účelem pe-
níze odešly. Transparentní účet bude zřízen do konce června a lidé najdou odkaz 
na webových stránkách Přerova v kolonce Hospodaření města,“ uvedl náměstek 
přerovského primátora Petr Měřínský. Výjimku tvoří třeba platy zaměstnanců, 
které půjdou z běžného účtu – a to s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, kde se uvádí, že tyto by neměly odcházet z transparent-
ního účtu,“ doplnila vedoucí odboru ekonomiky Eva Řezáčová. 

jaké SI přejeme OSLavy vánOc 
V půlročním předstihu se přerovští rádci zabývali řešením, jak by mohly vypadat 
vánoční oslavy v Přerově. Do otevřené ankety Přerovský rádce se zaregistrova-
lo více než sto lidí a ti teď přinášejí poradní hlas. „K výsledkům ankety se bude 
přihlížet při přípravě programu,“ řekl přerovský primátor Vladimír Puchalský. 
Většina, a to 61 procent respondentů, by chtěla slavit Vánoce od začátku ad-
ventu do konce prosince na Masarykově náměstí. Rádci by také přivítali, kdyby 
prodejní stánky nebyly jen na Masarykově náměstí, ale také na Horním, prefe-
rují jídlo, punče a jiné alkoholické nápoje, vánoční ozdoby a řemeslné výrobky 
s dílnami pro děti. A jaký by měl být žánr oslav? Pro adventní tematiku oboha-
cenou jinými žánry se vyjádřilo 58 procent rádců. Jedna z otázek se věnovala 
i ohňostroji. Většina – 47 procent respondentů se přiklonilo k zavedené tradici 
31. prosince o půlnoci, 25 procent lidí upřednostňuje Nový rok od 18 hodin, ať 
si ho užijí i děti a 22 procent považuje ohňostroj za vyhozené peníze. Výsledky 
odpovědí Přerovského rádce najdete na www.prerov.eu.  (red)

Stavební dělníci intenzivně pracují na dalším úseku 
přerovské cyklostezky. Na nábřeží Protifašistických bo-
jovníků vzniká nový 440metrový úsek jen pro kolaře, 
který spojí most Legií s mostem Míru. Jeho dokončení 
i s úpravami chodníků je naplánováno do konce srpna.

Příznivci cyklistiky v Přerově získají další 400metrový bezpečný úsek, kde nebudou 

ohroženi automobilovou dopravou. Foto: Ingrid Lounová 

Bouřlivá atmosféra panovala na červ-
novém zastupitelstvu kvůli projed-
návání návrhu nové obecně závazné 
vyhlášky města o ochraně nočního 
klidu, regulaci hlučných činností 
a omezení provozní doby hostinských 
provozoven. V sále městského domu 
byli zastánci této vyhlášky a ve velké 
přesile i její odpůrci. 
Největší diskusi vyvolalo to, že 
vyhláška omezuje provozní dobu 
v zařízeních jen v některých loka-
litách Přerova, a to ve Wilsonově 
a Jateční ulici a na Masarykově ná-
městí. Vyhláška se měla týkat také 
Záhumení v místní části Kozlovice, 
tuto lokalitu zastupitelé na návrh 
radního Petra Vrány, který se opíral 
o vyjádření místní části Kozlovice, 
vyjmuli. 
Hlavním důvodem, proč radní v za-
stupitelstvu předložili návrh nové 
vyhlášky, je podle náměstka primá-
tora Pavla Košutka, stoupající počet 
stížností na hluk ve městě, jež eviduje 
městská policie. „V roce 2013 bylo 
18 stížností, v roce 2014 už jich bylo 
29,“ upřesnil.
„Těch ulic, které jsou poškozeny hlu-
kem, je mnohem víc. Vyhlášku ale 
nelze realizovat plošně, proto by-
chom ji měli stáhnout a dopracovat,“ 
navrhovala zastupitelka Ludmila 
Tomaníková. 
Nočním hlukem v ulicích Přerova 
se podle mínění některých zastu-

pitelů dlouhá léta nikdo nezabýval 
a je třeba přistoupit k řešení. „Naráží 
na sebe dvě práva – jedno je užívat 
si života, a to druhé je právo na klid. 
Regulujeme podnikání a nejsme prv-
ní ani poslední na světě. Vyhlášku 
nelze uplatnit plošně, nemáme jinou 
možnost,“ zmínil na zasedání radní 
Jiří Kohout.
Někteří zastupitelé považovali návrh 
vyhlášky pro podnikatele a živnost-
níky za diskriminační. „Domnívám 
se, že pokud někdo ruší noční klid, 
měla by to řešit městská a republiko-
vá policie,“ zaznělo z úst zastupitele 
Michala Záchy. 
Do diskuse se zapojili i lidé v sále, 
kteří mají v centru města bary a po-
hostinství. „Já mám bar společně 
s manželkou, která tam pracuje šest 
dní v týdnu. Pokud vyhlášku schválí-
te, tak přijde o práci. Nám jde o živo-
bytí. Pořádáme koncerty a problémo-
ví lidé k nám nechodí, hlídáme si to, 
Už rok si na náš podnik nikdo nestě-
žoval,“ zmínil provozovatel nočního 
baru s živou hudbou Jiří Zajíc. 
Po dvouhodinovém projednávání, 
kdy se do vypjaté diskuse zapojila 
i veřejnost, vyhláška jediným chy-
bějícím hlasem neprošla, pro zvedlo 
ruku 17 zastupitelů. Řešením problé-
mu se budou zabývat i přerovští rádci. 
Ti budou vyzváni, aby se v průběhu 
prázdnin vyjádřili, jak řešit noční 
hluk ve městě.  (ILO)

Vyhláška proti nočnímu 
hluku neprošla



03Aktuálně z přerovA

Systematicky osázené a okopané zá-
hony, před chatičkami skalky s tr-
paslíky, keramickými zvířátky nebo 
jezírka s vodními rostlinami a téměř 
nikde nechybí zahradní nábytek – pro 
chvíle odpočinku. Někde ještě vrčí 
motory sekaček, odjinud se line vůně 
grilovaného masa. Chatky se zahrád-
kami jsou pro mnohé druhým domo-
vem, kde od jara do podzimu tráví 
všechen svůj volný čas. „Zahrádku 
mám už 45 let a za tu dobu jsme tu 
neměli žádné sousedské problémy. 
Kdysi nám tu asi nějací bezdomovci 
pobrali nějaké železo, tak jsme si tu 
udělali novou branku a od té doby je 
klid,“ říká Stanislav Podzimný, který 
má zahrádku v lokalitě pod nemocni-
cí. Podobné zkušenosti mají i ostatní 
zahrádkáři. „Otci se tu jednou ztratily 
trubky na závlahu, ale to udělal urči-
tě někdo cizí. Soužití se sousedy je 
tady pohodové – máme jednu branku, 
od ní má každý klíč a nemáme mezi 
sebou ani ploty. Každý si tu pěstuje 
brambory, rajčata, máme tu jahody, 
rybíz, maliny a ostružiny a všichni si 
hledí svého,“ říká Ondřej Martínek. 
Jaroslavě Olšákové se před rokem 
ztratila ze zahrádky její výzdoba. 
„Někdo nám sebral ze skalky trpas-
líka a keramického psa. Když jsme 

šli po čase na pivo k Laguně, tak tam 
u hospody vidíme našeho ztraceného 
keramického psa. Tak jsme to hos-
podské vysvětlili a odnesli jsme si 
ho nazpět. Na branku jsme pro jis-
totu přidali ostnatý drát a je klid,“ 
dodává Olšáková. Žádné vážnější 
problémy v zahrádkářských koloni-
ích během posledních let neřešili ani 
městští strážníci. „Někdy v minulosti 
jsme v průběhu sklizní zazname-
nali nějaké krádeže zeleniny, ale to 
je spíše výjimečná situace. Občas 
řešíme černé skládky, a to hlavně 
v místech, která jsou určena pro pyt-
lový odpad. Někteří zahrádkáři tam 
odkládají starý nábytek a jiný nepo-
řádek, který tam nepatří. Ale žádné 
jiné velké problémy tam nejsou,“ 
zmiňuje Miroslav Komínek, zástupce 
ředitele Městské policie v Přerově. 
V kolonii zahrádek poblíž Laguny 
Technické služby přistavily kontej-
nery na zelený odpad. „Zahrádkáři si 
mohli u nás vyzvednout kompostéry, 
mnozí toho využili, stále máme ještě 
několik desítek kompostéru pro za-
hrádkáře k dispozici,“ uvedl Radek 
Koněvalík, náměstek Technických 
služeb města Přerova. 
Mnozí majitelé zahrad u Laguny, 
kteří bydlí na opačném břehu řeky 

Bečvy, se nemohou dočkat nové láv-
ky U Tenisu, která je pro ně důleži-
tým pojítkem s jejich koníčkem. „Teď 
chodím na zahradu minimálně, mám 
ji dost zanedbanou, chybí mi totiž 
lávka U Tenisu. Z práce bývám zbitý 
a nechce se mi to celé obcházet až k lo-
děnici,“ zmiňuje Jiří Vrtal. Špatné zku-
šenosti ale mají všichni chataři poblíž 
Bečvy s povodněmi. „Tady bojujeme 
jenom s velkou vodou, to je jediné 
trápení, které tu máme. Vztahy se sou-
sedy jsou bezproblémové. Všichni se 
tu známe a vzájemně si pomáháme,“ 
zmiňuje Drahomír Zemánek, který má 
zahradu kousek od cyklostezky Bečva. 
Povodňová ryska je vidět na mnoha 
chatkách, často sahá až kousek pod 
střechu. „Chatku jsme měli pod vodou 
v roce 1997 a o tři roky později jsme 
měli v chatě 1,5 metru vody. Celá úro-
da šla pryč a na zahradě nám plavaly 
ryby,“ vzpomíná Martina Navrátilová. 
Vždy po velké vodě, kdy zahrádkáři 
likvidují zaplavenou úrodu, bojují 
s bahnem v chatě a likvidují škody, 
mnoho z nich váhá, zda se své zahrady 
nezbaví. Když opadne voda a zmizí 
haldy vytopených věcí, většina z nich 
zase vezme do ruky rýč, založí nové 
záhony a začne s další pomyslnou 
kapitolou své zahrady.  (ILO) 

Přerov očima zahrádkářů
Zahrádka coby životní styl. Spousta Přerovanů na léto opouští své panelové byty 
a stěhuje se na chaty do přírody, často jen několik stovek metrů od svých domovů. 
Denně se starají o záhony s květinami a zeleninou, sklízejí ovoce a chodí na pro-
cházky kolem Bečvy nebo do Žebračky a druží se se svými sousedy. Mnozí zahrád-
káři mezi sebou nemají ani ploty. Vzájemně se navštěvují, předávají si zkušenosti 
a hlavně uprostřed zeleně relaxují. Zelené kolonie se zahradními domky, kterých je 
v Přerově hned několik, působí jako oázy klidu.

Co pro vás znamená vaše zahrádka? 
Proč jste si ji pořídili?

Jaroslava  
Olšáková, Přerov
Zahrádku máme 
teprve třetím rokem, 
vybudovali jsme ji 
na místě bývalého 

smetiště. V létě jsme tu celé dny, jsme 
už v důchodě a bydlíme v paneláku, 
tady jsme moc spokojení. Jen nám 
vadí, že jsme kousek od prašné cesty, 
a i když je tu zákaz vjezdu, jezdí tady 
hodně aut.

Oldřich Hřídel, 
Přerov
Zahrádku máme 
za Lagunou už déle 
než 30 let. Sedět 
doma a koukat 

do zdi by mě nebavilo. Je to tu pěk-
né místo a jsem tu téměř denně. Teď 
to sice kvůli chybějící lávce U Tenisu 
musím na kole objíždět až k loděnici, 
ale s tím se nedá nic dělat. 

Petr Hrubý, 
Přerov 
Bydlíme v Předmostí 
v paneláku a na za-
hrádku, kde vypo-
máháme mamince, 

dojíždíme na kole, jsme tam od jara 
do podzimu. Scházíme se tam celá 
rodina i s vnoučaty. Někteří lidé v ko-
lonii zahrádek bydlí celoročně, aspoň 
nám to tady hlídají.

Martina  
Navrátilová, 
Přerov
Na zahrádce u rodi-
čů jsme spolu s bra-
trem vyrůstali, teď 

sem chodím se synem Adamem. Je to 
příjemný relax od bydlení v paneláku. 
Dnes se chystáme opékat buřty.

Vladimír Ginter, 
Přerov
Zahrádku jsme si po-
řídili před šesti lety 
hlavně kvůli psovi. 
Máme velkého psa 

a potřebuje výběh. Teď tady trávíme 
náš volný čas, je tu krásně a máme to 
tu jako rekreaci a relaxaci zároveň. Jen 
bychom tu potřebovali novou cestu.

Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

Hodně zahrádkářů se v létě stěhuje z panelových bytů na své zahrady.  Foto: Ingrid Lounová
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Přerované mohou hlásit problémy ve městě on-line

Tento systém v Přerově funguje už 
měsíc a lidé ho začali ihned využívat. 
„Máme nahlášených už osm desítek 
různých případů, které předáváme 
kompetentním pracovníkům k ře-
šení. Můžu vzpomenout třeba nízké 
větve u stromu v bezprostřední blíz-
kosti přechodu pro chodce u koste-
la v Kratochvílově ulici nebo roz-
pletené oplocení u parku Michalov 
či nebezpečně povytažený šroubek 
na dětském hřišti v Jasínkově ulici. 
Tyto případy patří už k vyřešeným,“ 
uvedl Zdeněk Vojtášek z přerovské-
ho magistrátu. A jak by měl občan, 
který narazí na vandalský čin nebo 
třeba chybějící dlaždičky u chod-
níku, postupovat? „Postup hlášení 
není složitý. Daný nedostatek stačí 
vyfotit přímo do mobilu, označit 

jej v mapě a případně přidat i pár 
slov. Požadavek se pak automatic-
ky odešle úředníkovi, který má da-
nou oblast na starosti. Na mail pak 
občanovi, který problém nahlásil, 
přijde informace o stavu řešení,“ 

uvedl Petr Karola z přerovského 
magistrátu. Podle něj je tato bez-
platná aplikace výhodou zejména 
pro majitele chytrých mobilů, kteří 
mohou na nedostatek reagovat pří-
mo z místa. Majitelé telefonů, kteří 

mají ve svých přístrojích jiný ope-
rační systém než Android, mohou 
zkusit stejný typ problémů hlásit 
prostřednictvím podobných aplika-
cí, například ZmapujTo! nebo Lepší 
místo (Androidy a iPhony). (ILO) 

Od konce února do poloviny květ-
na probíhala soutěž o logo projektu 
Přerovského rádce, jehož cílem je 
usnadnit komunikaci mezi vedením 
města a jeho občany. Své návrhy 
mohli zaslat soutěžící z řad široké 
veřejnosti. Celkem se sešlo 23 návrhů 

od sedmnácti soutěžících. Nejčastěji 
se v návrzích objevoval motiv zubra 
a mamuta – zvířat, která jsou vnímána 
jako symboly města spojené s jeho 
historií. Dále to byly různé variace 
s bublinami reprezentujícími myš-
lenky a nápady Přerovských rádců. 

Někteří autoři použili ve svém ná-
vrhu sovu nebo knihu jako symboly 
moudrých rad. 
„Nejvíce se radním líbil návrh pře-
rovského grafika Ondřeje Kuči, kte-

rý v něm použil motiv zubra coby 
symbolu Přerova a knihy, která značí 
moudrost. Tyto dva motivy autor za-
rámoval do hranaté bubliny, kterou 
lze interpretovat jako hlas nebo ná-
pad Přerovského rádce,“ informo-
vala Lenka Tomečková z kanceláře 
primátora. Ondřej Kuča tak vytvořil 
logo s jednoduchou ucelenou a při-
tom jasnou myšlenkou.  (RED)

Jak sE přIhLásIt 
k apLIkacI:
Mobilní aplikaci si lidé mohou 
do svých mobilů zdarma stáhnout 
přes Google Play.
•   Nahlášení problému je velmi jed-

noduché. Stačí nefunkční osvětlení, 
výtluk v komunikaci a další závady 
vyfotit, označit místo závady v ma-
pové aplikaci, zadat svůj e-mail, 
závadu případně ještě podrobněji 
popsat a poslat.

•   Pokud máte v chytrém telefonu 
zapnutou GPS a posíláte záva-
du přímo z místa, nemusíte bod 
v mapě vyhledávat, GPS si místo 
najde sama.

•   Ti, kteří nemají chytré telefony, 
mohou reagovat z domu přes we-
bové rozhraní na stránce proble-
mreport.cz a takto s úředníky ko-
munikovat.

co patří do žlutých kontejnerů: 

PET láhve, plastové sáčky a tašky, 

balicí fólie, obaly od pracích a čisti-

cích prostředků, kelímky od jogurtů, 

plastové kanystry, obaly od CD disků, 

polystyren.

co tam nepatří: plastové obaly se 

zbytky potravin, obaly od žíravin, 

olejů a jiných chemikálií, linoleum, 

obaly z PVC, novodurové trubky, ha-

dice, automobilové nárazníky, plasty 

z elektroniky, kabely, diskety a CD.

Pokud vlastníte mobil s Androidem, můžete posílat objevené závady v ulicích města 

přímo úředníkům z místa činu. Foto: Klára Lounová

Přerovský rádce má své logo

Spousta lidí ale stále nedodržuje do-
poručení, které je na nálepce každého 
žlutého kontejneru, a to – sešlápni 
PET láhev. „Toto doporučení platí 
také pro tetrapaky, což jsou obaly 
od mléka a třeba džusů, které je za-
potřebí rozložit, aby v kontejnerech 
zabíraly co nejméně místa. Lidé si 
to ani neuvědomují, ale když tímto 
způsobem snížíme množství vyvá-
žených kontejnerů, klesne spotře-
ba pohonných hmot a tím pádem 
i emisí v ovzduší,“ vysvětluje Alice 
Kutálková, předsedkyně komise ži-

votního prostředí v Přerově. K čas-
tým dotazům, jak správně třídit plas-
ty, patří i otázka: Vyplachovat, či 
neumývat kelímky od jogurtů, kar-
tonového mléka nebo třeba plastové 
krabičky od zmrzlin a pochoutko-
vých salátů? „Určitě vyplachovat, 
samozřejmě malým množstvím vody, 
aby nám v domácnostech nestoupala 
spotřeba vody. Uvědomme si, že je 
to zároveň i úcta k těm lidem, kteří 
pracují na dotřiďovací lince. Všichni 
dobře víme, jak zbytky mléčných vý-
robků po několika dnech nepříjemně 

zapáchají,“ zmínila Alice Kutálková. 
Svozová vozidla totiž svážejí obsah 
žlutých kontejnerů na dotřiďovací 
linku v Žeravicích a tam jednotlivé 
komodity vytřiďují podle požadav-
ků zpracovatelů. „Nápojové kartony 
a podle barev vytříděné plasty po-
tom slisujeme a odvážíme k dalším 
zpracovatelům,“ doplnil Bohumír 
Střelec, jednatel Technických služeb 
v Přerově. V minulém roce podle sta-
tistik technických služeb Přerované 
vytřídili 306 tun plastů a kartonových 
obalů.  (ILO)

Přímo z terénu mohou lidé nahlašovat závady, které ve městě objeví. Ať už se jed-
ná o vznikající černou skládku, rozbitý odpadkový koš, nefunkční pítko na náměs-
tí nebo poškozenou dopravní značku. Stačí vlastnit chytrý telefon se systémem 
Android a díky moderní aplikaci ProblemReport, kterou město zakoupilo, mohou 
Přerované nahlásit závadu přímo z daného místa, kde ji objevili.

Plasty zabírají v českých popelnicích nejvíce odpadu
Plastové obaly se v Přerově vhazují do žlutých kontejnerů spolu s tetrapaky. V ulicích města a v místních částech 
mají obyvatelé k dispozici 279 zmíněných kontejnerů. Potěšitelné je, že se Přerované už naučili plasty třídit a ne-
končí tak ve směsném odpadu.
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„V současné době vytváříme databázi 
brownfieldů. Pod tímto anglickým vý-
razem si můžeme představit průmys-

lové objekty a areály, administrativ-
ní budovy, zemědělské objekty nebo 
bývalé budovy armády, Českých drah 

a dalších institucí, které se v tuto chvíli 
dlouhodobě nevyužívají, jsou opuš-
těné a degradují,“ vysvětlila Kamila 
Lesáková z odboru koncepce a strate-
gického rozvoje přerovského magis-
trátu. Vytvořená databáze bude sloužit 
agentuře CzechInvest, Krajskému úřa-
du Olomouckého kraje i Okresní hos-
podářské komoře v Přerově k vyhledá-
vání vhodných investorů pro možnou 
regeneraci nemovitostí. „Chtěli by-
chom vyzvat vlastníky a spoluvlast-
níky zmíněných brownfieldů k po-
skytnutí potřebných informací pro 
sestavení databáze. Nevyužité nemo-
vitosti se tak mohou dostat k dalším 
zájemcům a mohou sloužit k rozšíře-
ní podnikatelských aktivit,“ zmínila 
Lesáková. Využití chátrajících staveb, 

které by často čekala demolice, může 
být velmi originální. „V Srbsku pře-
budovali opuštěný vojenský objekt 
na kulturní centrum, přičemž investice 
činila pouhé tři tisíce eur. Opuštěné 
industriální objekty mohou sloužit 
třeba i k bydlení, většinou se nachá-
zejí v zajímavých lokalitách v blíz-
kosti centra města a takzvané lof-
tové bydlení je dnes velmi lákavé,“ 
zmínil radní a architekt Jan Horký. 
V Holandsku například využili býva-
lou továrnu pro parkovací dům. Pro 
další příklady nemusíme chodit dale-
ko, třeba v Olomouci přestavěli dvě 
sila. Jedno má luxusní vilu na samém 
vrcholku, druhé se zase proměnilo 
na kancelářskou budovu. „Přestavba 
každého brownfieldu je vždy o finanč-
ních možnostech investora a o hledání 
kompromisu mezi tím, co se zachová 
a co se nahradí soudobým vkladem. 
V tuto chvíli je ale zásadní o brown-
fieldech vědět co nejvíce a tyto infor-
mace zprostředkovávat dále,“ doplnil 
Jan Horký. Bližší informace k databázi 
brownfieldů najdete na: kamila.lesa-
kova@prerov.eu   (ILO)

Opuštěné objekty dostanou druhou šanci
Chátrající a přitom často architektonicky zajímavé stavby nebo celá území by moh-
ly najít nové využití. V Přerově a jeho místních částech existuje hned několik desí-
tek opomíjených a opuštěných objektů a areálů, mluví se o nich jako o takzvaných 
brownfieldech. Některé z nich by se díky novým investorům mohly dočkat přestavby 
a znovuvzkříšení.

Opuštěné industriální objekty jsou pro některé investory výzvou. Bývalé výrobní 

haly dokážou přebudovat na galerie, bydlení nebo obchodní centra. 

 Foto: Ingrid Lounová 
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Hygienici proto doporučují koupá-
ní jen tam, kde je voda pravidelně 
testovaná. Na území Přerova se jed-
ná o místní plavecký areál a pen-
čické koupaliště. O novince v pře-
rovském plaveckém areálu, která 
umožní návštěvníkům volný průchod 
mezi venkovním a krytým bazénem, 
jsme už informovali v minulém čís-
le. Vstup do bazénu je z Brabanska 
i z Kopanin. „V případě, že lidé při-
jdou z Kopanin, musí počítat se sto-
padesátikorunovou zálohou na čip. 
Všichni návštěvníci mohou nově pro-
cházet z venkovního areálu do vnitř-
ního bazénu a naopak. Loni, když 
začalo pršet, lidé spěchali domů. Teď, 

když se pokazí počasí, mohou si uží-
vat koupání pod střechou,“ vysvětlila 
Ivana Zahradníková z přerovského 
plaveckého areálu. 
Další novinkou, kterou ocení hlavně 
ti, kteří si u vody rádi čtou, je půjčov-
na knih a časopisů přímo v areálu pře-
rovského koupaliště. „Půjčovat knihy 
budeme denně od 10 do 18 hodin 
včetně sobot a nedělí, jen v případě 
špatného počasí tam brigádníci nebu-
dou. Lidé si budou moci vybrat z de-
sítek titulů detektivek i románů, ale 
i časopisů pro děti i dospělé a nebu-
dou chybět ani čerstvé noviny,“ zmí-
nil Pavel Cimbálník, ředitel Městské 
knihovny v Přerově. Půjčovna knih 

Letošní novinka u bazénu?  
Můžete si půjčit knihu přímo u vody
Zatímco pro školy nastává období klidu, pro koupaliště to znamená pravý opak. Plavecký areál v Přerově už 
od 13. června otevřel své brány a koupaliště v Penčicích začalo letní sezonu v sobotu 20. června. Pro Lagunu ale 
stále platí doporučení – koupání jen na vlastní nebezpečí. Voda v této nádrži bez stálého přítoku a odtoku je ne-
vyzpytatelná, během teplých dnů se v ní mohou zmnožit řasy a sinice a koupel může lidem způsobit zdravotní 
komplikace. 

bude zdarma, pokud si vypůjčený 
titul čtenář nestihne přečíst, může 
si knihu zarezervovat na další den 
nebo si ji půjčit domů. „Zájemci si 
budou moci přímo od bazénu půj-
čit i nějakou elektronickou knihu 
z našich e-Výpůjček. Zde je však již 
nutné mít platnou registraci uživatele 
naší knihovny a přístup k interne-
tu,“ doplnil Cimbálník. Na novince 
„Knihy u vody“ spolupracovaly hned 
tři instituce – knihovna, společnost 
Teplo, která plavecký areál provozu-
je, a Technické služby města Přerova, 
jež zajistily stánek a brigádníky. 
 Ti, kteří dávají před čtením před-
nost sportu, si budou moci zahrát 
beachvolejbal. V tamní restauraci 
se také denně vaří teplá jídla, která 
se přes stánek podávají i do venkov-
ního areálu.
Penčické koupaliště, které je 
od Přerova vzdálené asi 7 kilometrů, 
se otevřelo veřejnosti už o víkendu 
21. a 22. června, stálý letní provoz 
zahájí od posledního červnového ví-
kendu. „Penčický areál bude otevře-
ný denně od 9.30 do 19 hodin, jen 
v případě špatného počasí zůstane 
zavřený,“ zdůraznila Zahradníková. 
Lidé, kteří se rádi vystavují slunci 
bez plavek, míří právě do Penčic, kde 

je diskrétní terasa určená jen pro na-
turisty. Tamní koupaliště, které také 
provozuje společnost Teplo, pamatu-
je i na rodiny s dětmi. Dětský bazén 
je od loňského roku zrekonstruova-
ný, má vlastní úpravnu vody a ma-
lým capartům se hlavně líbí atrakce 
v podobě stříkacího ježka a vodní 
skluzavky. V Penčicích je po celou 
dobu v provozu občerstvení s tep-
lými jídly. 
A kolik zaplatíme za relaxaci u bazé-
nu? Ceny vstupného zůstávají stejné 
jako loni. Dospělí za celodenní pobyt 
v přerovském bazénu zaplatí 86 ko-
run, děti, důchodci a držitelé ZTP 65 
korun, za děti od 3 do 6 let se platí 22 
korun. Hodinová taxa pro dospělé-
ho činí 64 korun, pro děti 52 korun, 
při překročení hodinového limitu 
pokladní zákazníkovi doúčtuje jen 
částku do výše celodenního vstup-
ného. Po 14. a 18. hodině je koupání 
levnější. Areál koupaliště v Přerově 
je za příznivého počasí v červenci 
otevřený denně od 10 do 20 hodin. 
Celodenní vstupenka v Penčicích při-
jde dospělého na 54 korun, děti a dů-
chodci zaplatí o deset korun méně. 
Po 16. hodině je vstupné zlevněno 
na 44 korun pro dospělou osobu a 33 
korun pro děti a důchodce.  (ILO)

Loni padl návštěvnický rekord 20. července, kdy na koupaliště v Přerově i v Penčicích 

přišlo 2100 lidí. Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Obsluha CNC strOjů
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ  vzdělání  technického  typu 
nebo vyučen v oboru  •  zkušenost 
z prostředí systémů CNC řízení vý-
hodou  •  znalost  čtení  technické 
dokumentace  •  praxe  na  CNC 
strojích  •  důslednost a technickou 
zdatnost  •  samostatnost, zodpověd-
ný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

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

ZÁMEČNÍK-sVÁřEČ
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo 
vyučen v oboru  •  praxe ve svařování, 
bodování výhodou  •  praxe v zámeč-
nickém oboru  •  znalost čtení technic-
ké dokumentace  •  platný svařovací 
průkaz CO2 výhodou  •  důslednost 
a  technickou  zdatnost  •  samo-
statnost, zodpovědný přístup k prá-

ci  •  ochotu pracovat ve vícesměnném 
provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  svařování podle výkresové doku-
mentace  •  skládání svařenců podle 
výkresové dokumentace  •  kontrola 
provedených  svárů  a  dodržování 
pravidel jakosti

laKýrNÍK Na MOKré 
laKOVNě:
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání nebo vyučen v obo-
ru  •  zkušenost s prací na mokré 
lakovně  •  samostatnost  a  odpo-
vědnost  •  znalost technologických 
postupů  •  ochotu pracovat ve více-
směnném provozu 

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  lakování  a  příprava  na  laková-
ní  •  kontrola  práce  ve  výrobním 
procesu
 

Obsluha sVařOVaCÍhO 
rObOta – CNC
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ  vzdě lán í   technického 

typu  •  znalost svařování CO2  •  zna-
lost  čtení  technické  dokumenta-
ce  •  důslednost a technickou zdat-
nost  •  samostatnost, zodpovědný 
přístup k práci  •  ochotu pracovat 
v nepřetržitém provozu 

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  samostatné  seřízení,  obsluha 
a plnění pracovních úkolů na stro-
ji  •  svařování CO2  •  spolupráce 
při organizaci a optimalizaci výroby 
na daných strojích

CO VÁM MůžEME NabÍDNOut:
•  práci ve stabilní zahraniční spo-
lečnosti  •  čerpání firemních benefi-
tů  •  motivující finanční ohodnocení

NÁstuP MOžNý 
ihNED
Pokud hledáte novou profesní výzvu, 
náročné úkoly v dynamicky se roz-
víjející 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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Závěr školního roku už tradičně pa-
tří ocenění Scholar nejlepším žá-
kům. Letošní dvanáctý ročník se 
uskutečnil 5. června v sále Základní 
umělecké školy a zlatou sošku si 
za výborný prospěch, sportovní na-
dání, hudební talent nebo smysl pro 
fair play i za kamarádské a nezištné 
chování vůči spolužákům odnes-
lo 24 dětí z osmi základních škol. 
Kromě již zmíněné sošky Scholar, 
kterou děti převzaly z rukou zá-
stupců města, obdržely i tisíciko-
runovou poukázku na nákup zboží 

ve sportovním obchodě. „Letos jsme 
udělali oproti minulým letům jednu 
změnu. V dřívějších ročnících byli 
za každou školu nominováni tři žáci 
– a většinou to byly děti z vyšších 
ročníků. Letos jsme proto zavedli 
tři kategorie: 1. až 3. ročník, 4. až 
6. a 7. až 9. ročník. Dostalo se tak 
pocty i mladším žákům,“ zmínila 
vedoucí odboru školství Romana 
Pospíšilová. Od začátku prázdnin 
si budou moci všechny oceněné děti 
navíc užívat i další výhody – roč-
ního volného vstupu na koupališ-

tě a od otevření zimního stadionu 
i bruslení na ledové ploše.  (RED)

Ceny Scholar převzalo 24 dětí z osmi škol

Ze Základní školy Velká Dlážka si ocenění 

převzali Adam Hos, Ganwara Pavelková 

a Adéla Přikrylová. Foto: MMPr

Jednotlivci, celé třídy i ředitelé 
škol si přišli ve středu 10. června 
do Mervartova sálu převzít ceny pro 
nejlepší sběrače druhotných suro-
vin. Celkem přerovské děti nasbíra-
ly 319 tun papíru, 507 kg PET láhví 
a 93 kg plechovek.
Do soutěže, která trvala od 15. září  
2014 do konce letošního května, se 
zapojily děti ze základních škol i ma-
teřinek. „Těší mě, že soutěž má vze-
stupnou tendenci – loni děti nasbí-
raly 152 tun papíru, letos to je 319 
tun. Děti i jejich rodiče si zaslouží 
poděkování, chrání životní prostředí 
a to, co se dá ještě druhotně využít, 
neskončí na skládce,“ zmínil jednatel 
Technických služeb města Přerova 
Bohumír Střelec. Nejlepší sběrači 

si za své celoroční snažení odnesli 
zajímavé ceny – tablety, příslušenství 
k počítači či trička. A zástupci škol 
odcházeli s peněžními šeky.

„Nejvíce papíru nasbírali žáci ze 
Základní školy Trávník, a to 120 kg 
na jednoho žáka a zároveň si odnesli 
prvenství v absolutním množství se-

Děti se učí šetřit životní prostředí, za sběr získaly odměny
sbíraného papíru, a to téměř 78 tun. 
Nejaktivnější třídou byla 2. B z této 
školy, celý třídní kolektiv shromáž-
dil 6651,5 kg papíru,“ uvedla mluv-
čí přerovského magistrátu Lenka 
Chalupová. Za tři prvenství škola 
získala tři šeky na čtyři tisíce ko-
run. Nejaktivnějším sběračem byl 
Šimon Koutný, žák už zmíněné 2. B, 
který do sběrny spolu s celým příbu-
zenstvem odnesl více než čtyři tuny 
papíru. „Jak s penězi naložíme, ještě 
nevíme. Chtěla bych se domluvit s ro-
diči dětí, kteří mají na tomto úspěchu 
hlavní podíl. Buď bychom si dopřáli 
nějaký společný zážitek a jeli bychom 
na výlet, nebo by všechny děti dostaly 
stejnou knihu, kterou by si v příštím 
roce společně přečetly,“ nastínila, jak 
si školáci užijí své vítězství, učitelka 
2. B Renata Skácelová.
Nejaktivnější mateřinkou ve sbě-
ru papíru byla školka z Henčlova, 
která také získala čtyři tisíce korun. 
Prvenství a tablet si za nejvíce po-
sbíraných PET láhví, a to 88,5 kg, 
odnesl Adam Lakomý z Mateřské 
školy Kozlovská, v kategorii hli-
níkových obalů od plechovek pa-
tří vítězství za téměř 30 kg ple-
chovek Aleši Dokoupilovi z MŠ 
Lešetínská. Tisícikorunovou odměnu 
si odnesli i zástupci Mateřské školy 
v Kozlovicích za 166 kg PET láhví 
a Mateřské školy Lešetínská za 30 kg 
plechovek.  (ILO)

Nejvíce papíru sesbíraly děti z 2. B Základní školy Trávník, a tak je čeká výlet nebo 

jiná odměna.  Foto: Ingrid Lounová



Pro zdárný provoz kompostárny je 
důležitá dobrá kvalita vstupní surovi-
ny, což je v tomto případě bioodpad. 
„Ne všichni lidé ale odpovědně plní 
hnědé nádoby a hlavně velkoobje-
mové kontejnery tím, co tam nále-
ží. Obsah 240litrových nádob bývá 
v pořádku, horší je to s velkoobje-
movými kontejnery, kam lidé vha-
zují i to, co tam nepatří. Nacházíme 
tam elektrozařízení, plasty, pneu-
matiky nebo třeba boty,“ upozornil 
jednatel Technických služeb města 
Přerova Bohumír Střelec. Nejlépe 
podle dosavadních zkušeností pra-
covníků technických služeb třídí 
odpad obyvatelé Čekyně a Žeravic. 
„Naopak hůře vytříděné odpadní 
nádoby jsou z Předmostí, Popovic 
a Dluhonic. Z hnědých velkoobje-
mových kontejnerů tak třicet procent 
kvůli znehodnocení bioodpadu putuje 
na skládku,“ upřesnil vedoucí sklád-
ky v Žeravicích Zdeněk Rybka.
A co se děje s obsahem hnědých kon-
tejnerů v kompostárně? „Vstupní su-
rovina se nejdříve drtí a mísí s travní 
hmotou, kterou nás zásobuje údržba 
městské zeleně. Následně drticí a mí-
chací vůz vytvoří kompostovací za-
kládky,“ vysvětlil celý proces Zdeněk 
Rybka. Každý den pak pracovník 

skládky provádí v zakládce měření 
teploty, ta by se měla pohybovat okolo 
40 až 65 stupňů Celsia. Pokud je tep-
lota vyšší, zakládka se zkropí, pokud 
je nižší, pak ji vůz překopává a jejím 
provzdušněním teplota stoupá. „Celý 
proces zrání kompostu trvá devade-
sát dnů. Na závěr se kompost přeseje 
přes síto a výstupní frakce se použije 
při údržbě městské zeleně,“ doplnil 
Bohumír Střelec. Zájemci o kompost 
z řad veřejnosti si mohou přijet během 
července a srpna s vlastními nádoba-
mi pro kvalitní substrát, který obdrží 
zdarma, do areálu žeravické skládky. 
Nutné je ale dopředu se domluvit tele-
fonicky s vedoucím skládky Zdeňkem 
Rybkou na čísle 602 500 627.  (ILO)
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Třetina bioodpadu z velkých kontejnerů 
kvůli znehodnocení míří na skládku

Inzerce A151007342

DO hněDéhO kOntejneru 
patří:
tráva, plevel, rostliny, seno, sláma, lis-
tí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné 
nebo nadrcené větve, jádřince, pecky 
z ovoce, slupky z citrusových a jiných 
plodů, kávové filtry a ubrousky, zbytky 
pečiva a obilnin, odpad ze zeleně v do-
mácnosti, skořápky vajec a ořechů, 
čajový odpad, čajové sáčky

nepatří tam: 
živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, 
exkrementy masožravých zvířat, 
tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá 
zvířata 

Posečená tráva, rostliny, 
plevel, klestí a další zele-
ný odpad ze zahrad letos 
už nekončí ve směsném 
odpadu, ale v hnědých 
kontejnerech. Od poloviny 
dubna jejich obsah pra-
covníci technických služeb 
svážejí do areálu skládky 
v Žeravicích, kde se biolo-
gicky rozložitelný odpad 
kompostuje. Celoroční 
produkce ze žeravické 
kompostárny se odha-
duje na 2500 tun, a co 
je nejdůležitější: kvalitní 
substrát se znovu vrá-
tí do přírody – na záhony 
v městské zeleni a na za-
hrádky.

Zrání kompostu trvá přibližně 90 dnů, každý den pracovník skládky měří jeho teplotu.  Foto: Ingrid Lounová
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Dny Henčlova nabídly dobový film z archivu

S velkým zájmem starousedlíků i lidí 
z okolí se setkaly Dny Henčlova, kte-
ré se v místní části Přerova uskuteč-
nily 13. a 14. června. „Za dva roky 
oslavíme 230 let Henčlova, tak jsme 
si udělali takovou generálku, jak by 
to mohlo při tomto jubileu vypadat,“ 

vysvětlil Luděk Bil, jeden z organi-
zátorů akce, do níž se zapojili i tam-
ní hasiči, sokoli, myslivci a místní 
výbor. V sokolovně byla k vidění 
výstava kronik, fotografií a také nej-
různějších předmětů z půd našich 
babiček.

„Prohlížíme si fotky i kroniky a na ně-
kterých záběrech jsme našly své otce, 
babičky i dědečky a dokonce i praba-
bičky. A samozřejmě jsme objevily 
i fotografie, kde jsme my ve škol-
ce,“  vyprávějí Věra Martinovská 
a Soňa Chytilová, které spolu coby 
malé děti navštěvovaly místní škol-
ku. Největšímu zájmu se mezi star-
ší generací těšil film z Českého fil-
mového archivu, který před 55 lety 
v Henčlově vytvořil pražský filmo-
vý štáb. „Dokument se jmenuje Pod 
hanáckým nebem a v Henčlově se 
natáčel v roce 1960. Obrátili jsme 
se na pana Karla Čáslavského, kte-
rý uváděl Hledání ztraceného času, 
zda by nám snímek z filmového ar-
chivu poskytli,“ vypráví Vít Řihošek 
z Henčlova, který si sám jako pětiletý 
chlapec spolu se svým starším brat-
rem ve filmu zahrál. Karel Čáslavský 
ale zemřel a dopis zůstal bez odezvy, 
po čase napsali Henčlovští do Prahy 
znovu a cenný dokument z archivu 
pro svou obec získali. „Film má svůj 
příběh – vypráví, jak v místním JZD 

probíhala sklizeň obilí od začátku až 
do konce. Nechybí ani dramatická zá-
pletka, když zapadl kombajn a na po-
moc nastoupily samovazy, předchozí 
typy kombajnů. Své kouzlo mají i zá-
běry koupání koní u splavu Bečvy. 
Já jsem se s bratrem podílel na vití 
dožínkového věnce. Záběry se mnou 
tvůrci vystřihli, bratr ale ve filmu zů-
stal,“ zmiňuje dnes už šedesátiletý Vít 
Řihošek. Z hlavních aktérů dnes žijí už 
jen tři až čtyři starousedlíci, nejstarší 
z nich je 91letý Zdeněk Rybka.
O pohodovou atmosféru červnového 
víkendu v Henčlově se postaraly i ka-
pely, které se střídaly na pódiu a fazo-
lové lahodné krmě, které v Henčlově 
připravovalo hned několik týmů ku-
chařů. „Dříve jsme tu vařili kotlíko-
vé guláše, teď jsme udělali změnu 
a k mání byly polévky – vegetarián-
ská i přesnídávková, fazolový guláš, 
chilli con carne a fazolové saláty. 
Zájemci mohli ochutnat i tříchodové 
fazolové menu kuchařů z Dobrého 
rána České televize,“ doplnil Luděk 
Bil.  (ILO)

V místní sokolovně na Dnech Henčlova lidé poznávali své příbuzné i na 50 let starých 

snímcích. Foto: Ingrid Lounová 

VÍCE INFORMACÍ NAlEzNEtE NA: www.peugeotcentrum.cz
tel. 581 201 901, 608 011 001, e-mail: bazar@artcomgroup.cz,  Peugeot Olomouc

ARtCOM GROUP tržní 3130/3b
750 02 Přerov

Bystrovany 201
779 00 Olomouc

Nissan Pulsar 1,2DIG-t Visia
rok výroby: 2015
stav tachometru: 1.500 km

Peugeot 5008 2.0 HDI Allure
rok výroby: 2014
stav tachometru: 34.000 km

Nissan Qashqai 2WD 1,6DIG-t
rok výroby: 2015
stav tachometru: 3.200 km

Peugeot EXPERt teepee 2.0 HDI
rok výroby: 2014
stav tachometru: 9.600 km

Peugeot 2008 1.6 eHDI Allure
rok výroby: 2014
stav tachometru: 12.000 km

Peugeot BOXER l2H 2.2 HDI
rok výroby: 2010
stav tachometru: 109.237 km

336.900 Kč vč. DPH

499.000 Kč vč. DPH

485.000 Kč vč. DPH

630.000 Kč vč. DPH

410.000 Kč vč. DPH

289.000 Kč vč. DPH
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Ironman Hýzl: Letos končím. Ale v padesáti 
si chci na Havaji znovu obléct startovní číslo

Když se ohlédneme hodně dozadu, 
jak jste začínal? 
Když mně bylo devět, vstoupil jsem 
do póla a neuměl jsem skoro pla
vat, byl jsem totální lempl. Mým 
prvním trenérem, na kterého dodnes 
rád vzpomínám, byl Mirko Milý, on 
mě objevil pro sport. Já jsem totiž 
nejdříve z tréninků plavání utíkal. 
Pak jsem začal chodit do sportovní 
třídy, to bylo v roce 1979, a v roce 
1980 jsem byl mistrem ČSSR v pr
sou. Dodnes si pamatuji trenérovu 
radu: všechno, co uděláš, se ti sčí
tá… Já jsem si k tomu přidal: i to, 
co ne uděláš, se ti sčítá…

A jak jste se dostal k tak náročnému 
sportu, jako je triatlon? 
Byl jsem plavec a k tréninkům jsem 
si přidal i běhání, dva roky jsem s tím 
bojoval, jestli budu dělat triatlon, 
nebo ne. Někdy kolem roku 90 se 
to zlomilo a stal se ze mě triatlonis
ta. Do 21 let jsem neměl svoje kolo 
a do té doby jsem jezdil na mámině 

Inzerce A151007103

Jen s obrovskou vůlí a houževnatostí maratonského běžce dokážou jedinci v jednom závodu uplavat 3800 met-
rů, sednout na kolo a ujet 180 kilometrů a pak zaběhnout 42kilometrový maraton. Triatlet Jaroslav Hýzl se umí 
s touto výzvou poprat. Nejprestižnějšího závodu Ironman na Havaji se zúčastnil už pětkrát. Letos 46letý sporto-
vec, který v březnu převzal přerovskou cenu Sportovec roku v kategorii Masters, zamýšlí svou kariéru triatleta 
pověsit na hřebík. Rozlučku plánuje na konci srpna u rakouského Zell am See a jak jinak, než že se s číslem na pr-
sou postaví na start světového šampionátu 1/2 ironmana.

skládačce nebo tátově ukrajině. Až 
ve svých 21 letech jsem si koupil 
za velké peníze (za 4,5 tisíce korun) 
kolo. První triatlon jsem absolvo
val v roce 1986 nebo 1987, byl to 
Sádrový muž – běželi jsme z Čekyně 
do Tršic ke hřbitovu a nazpět.

Kolik triatlonů si ročně „dáte“?
Teď už je to asi šest až sedm závodů, 
dříve jich bývalo i dvacet.

Máte mezi závodníky přátele?
Většina z těch, co se mnou závodila, 
už skončila, já tam stále zůstávám jako 
nějaký pomník. Mnozí z nich se už 
věnují trenérství nebo organizování 
závodů. Triatlon je hodně indivi duální 
sport, povykládáme si, bydlíme spo
lu na jednom pokoji, ale že bychom 
se stýkali, tak to není. Většinou jsme 
samotáři. Sami prožíváme únavu, 
ta muka a vyhrává ten, kdo se s tím 
nejlépe vyrovnává. Svých soupeřů 
si vážím, díky nim jsem mohl růst. 
Posouvali mě dál a výš.

Co považujete za vrchol své spor-
tovní kariéry?
Nevím, na spoustu úspěchů si vzpo
menou spíš lidé kolem mě. Možná 
v 99. roce, když mi bylo 30 a byl 
jsem bronzový na mistrovství Evropy 
v družstvech. Byli jsme tři v týmu 
v dlouhém triatlonu v Holandsku 
a ten zážitek, když jsme stáli na bed
ně a vlajky stoupaly nahoru, si nosím 
dodnes v sobě. Stále to jsou velké 
emoce. V tom roce se mi podařilo 
kvalifikovat na nejprestižnější zá
vod na Havaji, kde jsem byl celkem 
pětkrát. A když se ohlédnu ještě dál, 
tak v roce 1991 jsem získal profe
sionální smlouvu v Brně. A určitě ne
smím zapomenout na Cenu Fair Play 
v roce 1998, předával mi ji ještě Emil 
Zátopek. Dostal jsem ji za pomoc při 
povodních. Tehdy jsem se vybodl 
na trénování, oblékl jsem si neopren 

a plaval jsem ke starým lidem, kteří 
potřebovali pomoc – většinou léky. 
Několik dní jsem tak pendloval mezi 
zatopenou oblastí a nemocnicí.

Letos se připravujete na Mistrovství 
světa v 1/2 Ironmanu v rakouském 
Zell am See. Jak to vypadá s pří-
pravou?
Po loňské Havaji, kde jsem neuhlídal 
své zdraví a onemocněl, mám z toho 
závodu pořád špatný pocit a dodnes 
hledám motivaci a chuť. Loni jsem se 
nominoval na Mistrovství světa v 1/2 
Ironmanu, bude na konci léta, a to je 
teď pro mě středobod. Musím se hý
bat, aby v tom byl systém a řád. Měl 
jsem tři měsíce problém s ramenem, 
ale už je to lepší. Předtím zase s ko
leny, ale tak to ve sportu je. Doufám, 
že to 30. srpna ustojím. Je to dřina, 
ale já ji mám rád. V poslední době 
jsem navíc začal objevovat i něco ji
ného než jen sport. Celý můj život 
se motal kolem vrcholového sportu 
a moje dcera sport nedělá, ale věnuje 
se baletu v Olomouci. Když jsem tam 

s ní, tak je mi fajn, objevil jsem nové 
prostředí, které je pro mě relax. Stále 
řeším sport, tréninky, zranění, závody, 
a najednou – něco jiného. Mám chuť se 
dceři věnovat víc než dříve, dokud mě 
moje dcera chce. Moje žena s dcerou 
mají svůj svět a já jim občas do něj 
vpadnu jak slon v porcelánu. Nemají 
to se mnou holky moje vůbec lehké 
a jsem jim za moc věcí vděčný. 

Stále máte výbornou kondici, ale 
v tabulkách jste už vedený coby ve-
terán.
Veteránem jsem v podstatě šest let. 
Nepřemýšlím o tom, jsem zařazený 
do škatulky 46 až 50 let. Mám ale 
sen být v těch mých veteránech nej
lepší. Kdyby se mi podařilo v Zell 
am See být mistrem světa, tak by se 
mi tím uzavřela kariéra. Letos  30. 8. 
skončím se závodním triatlonem. 
Ale za čtyři roky mi bude padesát, 
a pokud mi bude sloužit zdraví, tak 
bych si chtěl dát dárek k padesáti
nám – ještě jednou Havaj.
Držíme palce.  (ILO)

Na nejprestižnějším triatlonovém závodu na Havaji potil krev Jaroslav Hýzl pětkrát.

 Foto: archiv J. Hýzl

FYZIOCENTRUM s. r. o. 
zařízení ambulantní  
fyzioterapie v Hulíně 

přijme na poloviční úvazek

FYZIOTERAPEUTA/KU
s ukončeným odborným vzděláním

NabíZíME:
příjemné prostředí, mladý kolektiv, 

možnost dalšího vzdělávání,  
finanční benefity apod.

tel. 573 350 578
e-mail: rhb.hulin@tiscali.cz

www.fyziocentrum.wz.cz
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Festival začal gospelem, pokračoval lidovkami z Moravy a Slovenska

Pořadatelé dvoudenního festivalu 
se snaží zviditelnit různá atraktiv-
ní místa v Přerově, proto si hned 

na úvod vybrali parkán na Spálenci. 
„V našem podání zaznělo osm skla-
deb, sedm bylo převzatých a jedna 

autorská. Zatím jsme vystupovali 
vždy na samostatných koncertech, 
teď poprvé bylo naše vystoupení 

zakomponováno do dramaturgie 
na biblické téma. Prostředí s kuli-
sou hradeb se postaralo o nevšed-
ní atmosféru,“ vyjádřil se vedou-
cí přerovského sboru Add Gospel 
Karel Přecechtěl. Letošním tématem 
festivalu byly jarní zvyky. „Snažili 
jsme se o zrekapitulování lidových 
zvyků spojených s jarem – od vy-
nášení Moreny až po Velikonoce 
a senoseč,“ zmínil ředitel folklor-
ního festivalu Lubor Maloň. Na pó-
diu na Horním náměstí se v průbě-
hu sobotního odpoledne vystřídalo 
na dvě stě účinkujících z folklor-
ních souborů z Moravy a Slezska 
a také ze Slovenska. Pořadatelé byli 
jen zklamáni malým počtem divá-
ků. „Účinkující se v průvodu prošli 
ulicemi Přerova, zpívali a tančili. 
Škoda, že kvůli tropickému horku 
bylo město vylidněné,“ posteskl 
si Maloň. Velkolepý folklorní svá-
tek písní a tanců uspořádal soubor 
Haná Přerov ve spolupráci se spol-
kem Cukrle a Muzeem Komenského. 
Příští – jubilejní 10. ročník – se usku-
teční znovu v polovině června a hlav-
ním tématem bude vojna.  (ILO)

Inzerce A151004855

Úvod folklorního festivalu patřil na parkánu v ulici Spálenec příběhu o svatém Matoušovi za doprovodu přerovsvkého sboru Add 

Gospel.  Foto: Ingrid Lounová 

Pašijovým příběhem o svatém Matoušovi v podání spolku Cukrle a gospelovými pís-
němi začal v pátek 12. června pod hradbami devátý ročník festivalu V zámku a pod-
zámčí. Koncertu pod večerní oblohou se zúčastnily asi tři stovky diváků.
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Soutěž Do práce na kole má své vítěze

Z  celkového  počtu  dvaašedesáti 
týmů byl nejvýkonnější tříčlenný 
tým z firmy BBC Hranice, který do-
hromady najel 3529 kilometrů, při-
čemž průměr na jednoho člena činil 
1176 kilometrů. Nejaktivnější cyk-
listkou se stala Eva Králová z firmy 
Gambro, její tachometr během sou-
těže zaznamenal 570 najetých kilo-
metrů. „Do práce dojíždím z Týna 
nad Bečvou a v květnu jsem jezdila 
na kole téměř denně, a to i z odpoled-
ních směn. Jezdím za každého počasí, 
vždy stejnou trasu a zatím jsem jen 
jednou zmokla,“ podělila se o zkuše-
nost 39letá vítězka ženské kategorie 
Eva Králová. Vítěz mužské kategorie 

Vladimír Pašek najel úctyhodných 
1630 kilometrů. Hlavní cenu sou-
těže, skládací elektrokolo Lovelec, 
získala díky šťastnému losu Veronika 
Dočkalová z Přerovských strojíren, 
druhé skládací jízdní kolo pak putova-
lo ke Kateřině Odstrčilové, která há-
jila barvy Magistrátu města Přerova. 
Titul Cyklozaměstnavatel roku letos 
získala společnost Olympus, kte-
rá mimo jiné zřídila novou firemní 
kolárnu pro tři desítky kol. Ocenění 
za nejlepší vnitrofiremní soutěž pu-
tovalo stejně jako loni do společnosti 
Gambro, která pro své zaměstnance 
organizuje soutěž v dojíždění do prá-
ce na kole až do konce srpna.  (ILO)

Inzerce A151000275 Inzerce A141013482

Nejaktivnější cyklistkou letošní soutěže byla Eva Králová ze společnosti Gambro. Jen 

v květnu do práce našlapala do pedálů 570 kilometrů.  Foto: Ingrid Lounová

Na sedmikilometrovou vyjížďku 
ulicemi Přerova se 1. června vyda-
ly čtyři desítky cyklistů v úborech 
našich babiček a dědů. Na retro-
jízdu někteří účastníci vyrazili ne-
jen na starých kolech, ale i dobo-
vě ustrojení. V pelotonu tak byla 
vidět tvídová saka s vestičkami a 
motýlky, buřinky a dámy v šatech 
nebo sukních sáhly po kloboucích 
i rukavičkách. „Abychom se mohly 
zúčastnit této jízdy, vyměnily jsme 
si v práci s kolegyní směnu. Máme 
rády recesi i sport, tak jsme si vy-
myslely kostýmy a rozhodly se, že 

jedeme,“ řekla ještě před startem 
Julie Havlíková, která si na cyklo-
jízdu vyjela s kamarádkou. „Na kole 
jezdím stále i do práce, tak jsem tady 
nemohla chybět,“ přidala se Věra 
Mrtvá. Kvůli bezpečnosti cyklistů, 
kteří v ulicích Přerova budili zaslou-
ženou pozornost, doprovázeli pe-
loton městští strážníci. „Trasa byla 
nenáročná, cyklojízdy se zúčastni-
ly i děti. Naším cílem je propagace 
městské cyklistiky coby zdravého 
životního stylu,“ doplnil přerovský 
cyklokoordinátor Jiří Janalík, který 
akci zorganizoval.   (ILO)

Cyklojízda Přerovem: Dámy a pánové, držte si klobouky, jedeme!

Recesní jízdy Přerovem se zúčastnili prvorepublikoví velocipedisté i cyklisté ve spor-

tovních úborech.  Foto: Ingrid Lounová

Nechte doma auta a jezděte do zaměstnání na kole – to je hlavní motto celorepublikové kampaně Do práce 
na kole, do níž se v Česku zapojilo 24 měst. V Přerově se do druhého ročníku přihlásilo 232 soutěžících z 16 míst-
ních firem. Vyhodnocení cyklokampaně se konalo 1. června v parku Michalov. „Registrovaní účastníci si vedli 
deník a do něj si v průběhu května zapisovali, kolik kilometrů denně na kole urazili. Všichni soutěžící dohromady 
našlapali úctyhodných 42 tisíc kilometrů, což se rovná obvodu zeměkoule,“ uvedl přerovský cyklokoordinátor Jiří 
Janalík. 
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Na výlet do historie se mohou vydat 
návštěvníci Výstavní síně Pasáž, kde 
jsou k vidění výtvarné práce studen-
tů Gymnázia Jakuba Škody. Létající 
objekty – kašírované i drátěné, ko-
láže měst, reklamní tabule i vývěs-
ní štíty, kulisy a postavy v životní 
velikosti v dobových kostýmech – 
to vše zachycuje období La Belle 
Époque z přelomu 19. a 20. století, 
kdy lidstvo ovládla iluze dokonalosti. 
Vědecké a technické objevy sice člo-
věka posouvaly dál, ale schylovalo 
se ke globálnímu konfliktu. A právě 
tato témata se objevila ve ztvárnění 
studentů. „Na výstavě jsou k vidě-
ní práce našich žáků od primy až 

po maturitní ročníky. Studenti se pus-
tili i do maleb a kreseb historických 
svatebních fotografií a jiní zase vy-
tvořili leporela s kratičkým životním 
příběhem významných impresionis-
tických umělců. Za zhlédnutí určitě 
stojí i práce studentů semináře vý-
tvarného umění, kteří budou v příštím 
roce z tohoto předmětu maturovat,“ 
zmínila Helena Netopilová, učitelka 
Gymnázia Jakuba Škody. Kromě již 
zmíněných výtvarných dílek mají 
na výstavě své místo i fotografie, 
které zachycují reálné dílo – malbu 
s tematikou pravěku, jež vznikla zá-
sluhou studentů v jednom z panelo-
vých domů v Předmostí.  (ILO)

Inzerce A151003823

V Pasáži jsou k vidění létající 
stroje i výtvarné kulisy

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: Dřevěná stříška patří k hudebnímu altánu v parku 
Michalov. Výherci jsou: Klára Furmanová, Radka Nováková, Milena Šrubařová.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde najdeme tento re-
liéf a koho zobrazuje?

Co můžete vyhrát:
Na tři čte-
náře, kte-
ří správně 
odpovědí, 
čeká za-
j í m a v á 
k n i h a 
Jak utéct 
č a s u ? 
T u t o 
o t á z k u 
si položil 
i Bruce Grierson při sepisování 
osobních zkušeností devadesátile-
té sportovkyně. Kniha pojednává 
o fascinujícím a motivujícím pří-
běhu Kanaďanky Olgy Kotelko-
vé. I přes svůj pokročilý věk se 
účastní atletických závodů senio-
rů, ve kterých nemá konkurenci, 
závodí s muži a s přehledem je 
poráží. Fascinující kniha o aktiv-
ním stárnutí je nejen pro seniory, 
ale doslova pro každého!

Studenti gymnázia se nechali inspirovat dobou vynálezů i uměním z přelomu  

19. a 20. století. Foto: Ingrid Lounová

Tragédii, která se udála jen několik týd-
nů po válce, popisuje kniha Františka 
Hýbla Krvavá noc na Švédských šan-
cích. Na 140 stránkách historik Hýbl 
popisuje jednu z největších pováleč-
ných tragédií, která se stala na úze-
mí Přerova. Publikace je doplněna 
bohatým  obrazovým materiálem 
včetně fotografií obětí. Co se stalo 
v osudnou noc z 18. na 19. června 
1945? Příslušníci 17. pěšího plu-
ku z Petržalky pod vedením Karola 
Pazúra zmasakrovali 267 obyvatel 
Dobšiné, Kežmarku a dalších slo-
venských obcí. Povražděni byli hlav-
ně Karpatští Němci a Maďaři, mezi 
nimi bylo i několik Slováků, oběťmi 
byly většinou ženy a děti. „Materiály 
k této hrůzné události jsem sbíral 30 
let, intenzivně jsem na knize praco-
val v posledním roce. Získával jsem 
vzpomínky účastníků události, zápi-
sy z vyšetřovacích protokolů a další 
dobové dokumenty, které jsou ulo-
ženy v archivech v Praze, Bratislavě 

a v Henčlově,“ upřesnil autor publika-
ce František Hýbl, který byl zároveň 
spolupracovníkem slovenského filmu 
Milana Homolky Noc na Švédskom 
vale. Kniha byla pokřtěná v pátek 
19. června v Mervartově síni u příleži-
tosti smutného 70. výročí této tragédie. 
Publikace je k dostání v Městském in-
formačním centru v Přerově.   (ILO)

Kniha je mementem 
pro další generace
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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.

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 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 Komenský
Veselé příběhy ze staré školy
Pohádkové povídání o tajemstvích pře-
rovského zámku (pro mateřské a zá-
kladní školy) a Dobrodružné bádání 
o tajemstvích přerovského zámku (pro 
střední školy) 
Kontakt na tel. 725 337 426

výsTavy:
do 27. 9. Stoletý Přerovský Kašpárek. 
Velký výstavní sál a kruhový sál pře-
rovského zámku. 
do 30. 8. „Operační cíl Přerov“. Čes-
koslovenská armáda při osvobozování 
Moravy. Galerie přerovského zámku.
do 30. 8. „Co chtěli tito lidé prokázat?“ 
Přerovské povstání 1945–2015. Histo-
rický sál přerovského zámku.
do 30. 8. Pavel Rozsíval – Věcnosti. 
Výstava děl olomouckého fotografa. 
Kaple přerovského zámku.
do 30. 8. Nenápadný hrdina Jan Gayer. 
Malý sál pod věží.

odbor vysoKohorsKé 
TurIsTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
4.–7. 7. Klettersteigy Solné komory 
v Rakousku, zajištěné cesty v oblas-
ti jezer Solné komory, Drachewand, 
Attersee Klettersteig, Postalmklamm, 
nocleh v kempu v Unterach am Attersee, 
vlastní stany, vede Balcárek ml., odjezd 
v 6.30 hod. z parkoviště u Parníku Pře-
rov, vlastní auta 
11.–14. 7. Bieszczady, 1. Brzegi Gór-
ne–Polonina Carynska–Ustrzyki Gór-
ne, 2. Wolosate–Tarnica–Ustrzyki 
Górne, 3. Przelez Wierch Wyžnian-
ska–Bacowka Pod Mala Rawka–Wiel-
ka Rawka–Kremenec–Ustrzyki Górne,  
4. Brzegi Górne–Chatka Puchatka–
Polonina Wetlinska–Osadzki Wierch– 
Smerek, 42/53 km, vede Beránek, mi-
nibus ve 4 hod. od „Mašinky“

KLub ČesKýCh TurIsTŮ 

sK Přerov
eva Machalová, tel. 725 017 083
2. 7. Nezdanice–Luhačovice, 17 km, 
vlak 7.52 hod., vede Špinar
2. 7. Prostějov–Plumlov, 11 km, auto-
bus 6.20 dod., vede Válková
4. 7. Pustevny–Radhošť–Černá hora–
Rožnov, 15 km, vlak 8.15 hod., vede 
Šťávová
9. 7. Zlín střed–Malenovice, 11 km, 
vlak 7.44 hod., vede Jančová
11. 7. Kolem Hradce nad Moravicí, 
18 km, vlak 6.26 hod., vede Pěček
16. 7. Grygov–les Království–Maje-
tín–Brodek, 10 km, vlak 8.04, vede 
Lančová (čeká v Brodku)
16. 7. Dlouhá Loučka–Rešovské vo-
dopády–Ruda–Křížová cesta, 15 km, 
autobus 5.50 hod., vede Láhnerová
18. 7. Nedvědice–Pernštejn– Tišnov– 
okruh Květnice, 15 km, vlak 6.42 hod., 
vede Šťávová (čeká v Brně)
23. 7. Hradčovice–Rovnina–Uher. 
Hradiště, 16 km, vlak 7.52 hod., vede 
Špinar
25. 7. Vítkov–Budišov nad Budišov-
kou, 19 km, vlak 8.26 hod., vede Vál-
ková
28. 7.–2. 8. Český ráj, vede Pěček
30. 7. Bouzov–Loštice–Moravičany, 
15 km, vlak 7.04 hod., vede Láhnerová 
(přistoupí v Brodku)

KLub ČesKýCh TurIsTŮ 

Tj spartak Přerov
vítězslav vaculík, tel. 776 806 161
1. 7. Pustevny–Radhošť–Rožnov p. R., 
13 km, vlak 6.01 hod., vede Wnuk 
4. 7. Ramzová–Smrk–Paprsek–Staré 
Město p. Sn., 18 km, vlak 6.04 hod., 
vede Wnuk
8. 7. Stará Ves–Karlovice–Zámeček–
Prusinovice–Hlinsko p. H., 14 km, bus 
8.00 hod., vede Punčochářová
11.–18. 7. Orlické hory, vlakový zájezd 
s pěší turistikou, vede Wnuk
22. 7. Vinary–Záb. Lhota–Tršice, 10 km, 
bus 7.25 hod., vede Bartošík
25. 7. Ostravice–Lysá hora–Staškov–
Ostravice, 18 km, vlak 5.01 hod., vede 
Žaludová
29. 7. Stará Ves–Břest–Chropyně, 
14 km, bus 8.00 hod., vede Wnuk

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

Muzejní eduKaCe Pro veřejnosT 
a zÁjMové sKuPIny
Pozor, představení začíná… aneb Pře-
rovský Kašpárek na scénu! Poučně-zá-
bavný program zaměřený na poznávání 
tichého světa loutek nabízí zvláštní pří-
ležitost osobně zažít, jaké to je, vstu-
povat do loutkového divadla nejen jako 
poučený divák, ale také jako začínající 
loutkář. Stačí rozhrnout oponu a hra 
může začít... (samoobslužná verze pro 
rodiny s dětmi).
Kontakt na tel. 581 250 531 – poklad-
na muzea

ornIToLoGICKÁ sTanICe 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod., 
jindy po domluvě

sTÁLé eXPozICe
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra
Informace o programech naleznete 
na www.ornis.cz

výsTavy
do 31. 10. Táhni… ale vrať se! Sezonní 
výstava o ptačí migraci. Velký výstavní 
sál ORNIS

aKCe
5. a 6. 7. Celodenní volný vstup.
13. 7. Houbařské pondělí. Povídání Ji-
řího Polčáka o houbách, ukázky vaření 
z hub a mykologická poradna, od 17 
hod. v budově ORNIS
2. 8. Zahradní slavnost. Tradiční předsta-
vení záchranné stanice a aktivit ORNIS 
netradiční formou. Pohádka v podá-
ní Loutkového divadla Sokola Přerov 
Přerovský kašpárek, koncert Martina E. 
Kyšperského a Aleše Pilgra, komentova-
ná prohlídka výstavy „Táhni… ale vrať 
se!“ a doprovodný program (projížďky 
na pramičce nebo koňskou bryčkou, 
ukázky ptáků, dílničky pro děti a opé-
kání špekáčků), občerstvení. Od 16 hod. 
v areálu ORNIS

výuKové ProGraMy Pro šKoLy, 
KroužKy a jIné zÁjMové sKuPIny
Ptačí putování – o ptačí migraci v se-
zonní výstavě 
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov
Bylinková zahrádka – o léčivých rost-
linách
Pod kloboukem – poznávání říše hub
Na návštěvě v záchranné stanici – ko-
mentovaná prohlídka ZS 

MĚsTsKÁ KnIhovna

aKCe Pro dosPĚLé
ČerveneC–srPen 2015 Velká inter-
netová prázdninová soutěž „Cesty li-
terárních hrdinů“ 

aKCe Pro dĚTI
7.–9. 7. Turnaj v X-Boxu, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v půjčovní době 
13.–16. 7. Modelky na pláži (tematicky 
zaměřené aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v půjčovní době 
20.–23. 7. Turnaj ve stolním fotbálku, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v půj-
čovní době 
27.–30. 7. Turnaj v X-Boxu, půjčov-
na pro děti, Palackého 1, v půjčovní 
době 
3.–6. 8. Turnaj ve stolním hokeji, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, v půjčov-
ní době 
10.–13. 8. Tvořivá dílna – krabička 
na malé poklady, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v půjčovní době 
17.–20. 8. Piráti (tematicky zaměřené 
aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v půjčovní době 

Kontakt na tel. 581 219 910, e-mail: 
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osob-
ně v ORNIS.
Informace o programech naleznete 
na stránkách na www.ornis.cz

eKoPoradna
Poskytování informací z oblasti život-
ního prostředí Po–Pá 8–16 hod.

MyKoLoGICKÁ Poradna 
Po–Pá 8–16 hod.
hrad heLFšTýn
Otevírací doba v měsíci červenci:
denně mimo pondělí 9–18 hodin

6. 7. mimořádně otevřeno – Helfštýn-
ská pouť

výsTavy
do 31. 8. výstava METALOMORFÓZY 
v galerii na II. nádvoří. 

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
18. 7. XXIII. HRADNÍ BÁL. Pořádá 
Muzeum Komenského v Přerově ve spo-
lupráci se spolkem 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
Více informací: www.prerovmuzeum.cz
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aKCe K výroČí uPÁLení 
jana husa

Církev československá husitská si letos 
připomíná 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Slavnostní pobožnost k při-
pomenutí této události se uskuteční v ne-
děli 5. 7. v 16 hod. u Husova pomníku 
v parku Michalově.

duha KLub rodInKa

Nabízíme prázdninové hlídání pro děti 
od 4 let formou příměstského tábora, 
cena 1200 Kč/týden včetně stravy a pit-
ného režimu 
30. 8. Hravé setkání na Laguně, 
od 15 hod. 
Probíhá zápis do zájmových krouž-
ků a miniškolky pro školní rok 
2015/2016. 
Informace na www.rodinka.cz nebo 
na tel. 777 821 943

šKoLní hřIšTĚ o PrÁzdnInÁCh

Během prázdnin se veřejnosti otevřou 
i některá školní hřiště. Děti a mládež 
do osmnácti let mohou na školních hřiš-
tích sportovat zdarma, dospělý zájemce 
zaplatí 100–150 Kč za hodinu. 

ČerveneC–srPen
zš veLKÁ dLÁžKa
po –pá 09.00–12.00 13.00–18.00 hod.

10.–18. 7. Země vycházejícího slun-
ce, 7–15 let
18. 7.–1. 8. Hvězdná brána, 7–14 let
18. 7.–1. 8. Teen, 14–17 let
24. 7.–2. 8. Želvy Ninja
 
PříMĚsTsKé TÁbory
pro děti 5–14 let 
1.–3. 7., 13.–13. 7., 20.–24. 7. a 27.–
31. 7. 
 
TÁbory Pro rodIČe s dĚTMI 
Afrošestka 18.–25. 7. 
TÁbory Pro MLÁdež a dosPĚLé
4.–11. 7. Šumava
11.–18. 7. Sázava
18. 7.–1. 8. Teen, 14–17 let

PřerovsKý bazén 
ČerveneC – srPen

Vnitřní i venkovní bazén otevřen denně 
10.00–20.00 hod., parní komory po dobu 
rekonstrukce technologií mimo provoz, 
masážní vana je do 15. 7. v plánované 
údržbě.

KouPaLIšTĚ PenČICe
Denně dle počasí 9.30–19.00 hod.

24.–27. 8. Turnaj v X-Boxu, půjčov-
na pro děti, Palackého 1, v půjčovní 
době 

aKCe v MísTníCh ČÁsTeCh
ČerveneC 2015 Velká prázdninová 
soutěž pro děti (křížovky, kvízy, bludiš-
tě), Dluhonice, v půjčovní době 

ČerveneC–srPen 2015 Prázdniny 
v Myšákově – hádanky, křížovky, sýrový 
turnaj, čtení s myškou, soutěž o myšku 
Hryzku a spousta jiné zábavy, Čekyně, 
v půjčovní době 
9. 7. Tvořivá dílna – výroba pokladni-
ček z nepotřebných krabiček, Lověšice, 
od 16 hod. 
20. 7. Soutěžení ve hře KRIS KROS, 
Lověšice, od 16 hod. 
23. 7. Tvořivá dílna – veselá zvířátka 
z papíru, Žeravice, od 16 hod. 
15. 8. Tvořivá dílna – pletení košíků 
z pedigu, Dluhonice, od 15 hod. 
20. 8. Tvořivá dílna – vyrábíme záložky, 
Žeravice, od 16 hod. 

LeTní dIvadeLní sCéna 
MezI hradbaMI

dosTavníČKo s dIvadLeM
2. 7. Divadlo bez zákulisí, z. s. Marta 
Buchaca: Neříkej mi lásko
9. 7. Divadelní spolek Kroměříž Marc 
Camoletti: Báječná Anna
16. 7. Divadelní soubor Amadis Doleže-
lová + Vencl: S hlavou v oblacích
23. 7. SemTamFór Robert Thomas: Past 
na osamělého muže
30. 7. Divadelní soubor Vicena Ústí 
nad Orlicí Jan Váchal: Madam Colom-
bová zasahuje aneb kam zmizel ten 
diamant?
6. 8. Divadlo DiGoknu Gloria Mon-
tero: Frida
13. 8. DS Václav Václavov A. P. Če-
chov: Jednoaktovky Antona Pavloviče 
Čechova
20. 8. Divadlo Stodola o. s. Jean Dell/
Gerald Sibleyras: Ať žije Bouchon
27. 8. Divadlo Prkno Arnošt Goldflam: 
Dámská šatna
Začátky divadelních představení v 19.30 
hod., předprodej v Městském informač-
ním centru na náměstí TGM. V přípa-
dě nepříznivého počasí se představe-
ní přesune do klubu Teplo na Horním 
náměstí.

duha KLub dLažKa

voLnÁ MísTa na TÁboreCh
1.–10. 7. Dračí říše, 7–15 let 
1.–11. 7. Tarzan, 7–15 let

sobota 09.00–16.00 neděle a svátky 
hřiště zavřeno

zš TrÁvníK
Po–Ne 10.00–20.00 hod.

zš svIsLe
Po-Ne 10–13, 14–20 hod.

za MLýneM
Po –Ne 9–12, 13.30–19.30 hod.

zš žeLaTovsKÁ
Po–Ne 13–20 hod.



16 kino/galerie

Galerie Eso v červenci zve na díla nového autora, 

kterým je Jaroslav Minář. V malbě, stejně jako 

v grafice je jeho vesměs figurativní projev stylizo-

ván často v surrealistickém až expresivním ztvár-

nění. Zpracovává převážně symbolická a poetická 

témata. Za zhlédnutí určitě stojí i obrazy malíř-

ky Světlany Žalmánkové, umělkyně expresivní 

a dynamické malby ilustrující její bezprostřední 

pocity. Svoji práci ztvárňuje technikou akrylu. Vychází z impresionismu, obdivuje  

A. Renoira a E. Degasse. Barevná škála jejích obrazů je odvážná a zřetelně na-

stoluje atmosféru, malířka je velmi dobrým pozorovatelem světel a stínů, jež 

vkládá do jednotlivých děl.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Po celý červenec je v galerii města výstava Lucie 

Gelemové Ostrý řez – tvář ve stínu. Obrazy a kresby 

mladé pražské malířky balancují mnohdy na hraně 

euforie a sžíravého smutku. Její tvorba je charakte-

ristická čitelným vkládáním bezprostředních smys-

lových prožitků do výtvarné zkratky. Další autorkou, 

které patří výstavní prostory v galerii, je hranická výtvarnice Hana Novotná. Její 

výstava Kouzlení s hedvábím nabízí návštěvníkům ručně malované šátky, šály, 

ale i obrázky s přírodními motivy i abstraktními kolážemi.

Po dobu prázdnin Pasáž patří studentům Gymnázia 

Jakuba Škody. Jejich výstava Výlet do historie se 

týká přelomu 19. a 20. století, kdy ovládlo lidstvo 

iluze dokonalosti. Kromě hlavního tohoto téma-

tu zde najdeme například inspiraci Hieronymem 

Boschem, exotické masky, leporela nebo drátěné 

anděly a další objekty. Současně s dílky studentů probíhá výstava výtvarných prací 

dětí ze soutěže Namaluj přírodu, kterou uspořádalo Středisko volného času ATLAS 

a BIOS a představuje ty nejzdařilejší práce dětí mateřských a základních škol. 

Galerie MĚsTa PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

VýsTaVní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187

1. 7. v 17.00 MiMoni 2D
1. 7. ve 20.00 PouTník – nejlePší 
PŘíbĚh Paula Coelha KLUB

2.–5. 7. v 17.30 jurský sVĚT 3D, čes-

ký dabing 

2.–5. 7. ve 20.00 Méďa 2, republiková 

premiéra, český dabing

6.–7. 7. v 17.30 anDílek na nerVy
6.– 7. 7. ve 20.00 jurský sVĚT 3D, 

český dabing

8. 7. v 17.30 jurský sVĚT 2D, čes-

ký dabing

8. 7. ve 20.00 sTále sPolu ARTkino

9.–11. 7. v 17.30 TerMináTor Genisys 
3D, republiková premiéra

9.–11. 7. ve 20.00 TerMináTor 
Genisys 3D
12.–15. 7. v 17.30 MiMoni 3D
12. 7. ve 20.00 TerMináTor Genisys 
2D
13.–14. 7. ve 20.00 oDebraT z PŘá-
Tel
15. 7. ve 20.00 DíTĚ č. 44 ARTkino

16.–19. 7. v 17.30 anT-Man 3D, repub-

liková premiéra, český dabing

16.–17. 7. ve 20.00 DoMáCí Péče, re-

publiková premiéra

18. 7. ve 20.00 anDré rieu: 
MaasTriChTský konCerT 2015 
19.–21. 7. ve 20.00 DoMáCí Péče 

20.–22. 7. v 17.30 DoMáCí Péče
22. 7. ve 20.00 Daleko oD hlučíCího 
DaVu DÁMSKÝ VEČER

23.–26. 7. v 17.30 V hlaVĚ 3D, repub-

liková premiéra

23.–24. 7. ve 20.00 anT-Man 3D, čes-

ký dabing

25.–26. 7. ve 20.00 bojoVník
27.–28. 7. v 17.30 V hlaVĚ 2D
27.–28. 7. ve 20.00 DoMáCí Péče
29. 7. v 17.30 žiVoT je žiVoT 

BIOsenior 

29. 7. ve 20.00 žiVoT je žiVoT 

BIOsenior

30. 7.–2. 8. v 17.30 Mission 
iMPossible – nároD Grázlů, re-

publiková premiéra

30. 7.–2. 8. ve 20.00 Mission 
iMPossible – nároD Grázlů

bĚheM PrázDnin bijásek 
nehraje
zMĚna ProGraMu Vyhrazena

kino hVĚzDa PŘeroV, tEl. 581 202 216, www.KiNohvEzda.cz
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Knihkupectví Mezi Světy zve na výstavu malířky Ludmily 

Němcové ze Šumperka. Vystudovaná malířka na sklo se 

v současné době věnuje malbě olejovými barvami na plát-

no. Na výstavě budou k vidění i zakoupení její obrazy 

s portréty, přírodními i květinovými zátišími.

knihkuPeCTVí a Galerie Mezi sVĚTy, PalacKého 20, tEl. 731 116 622

leTní kino

ProMenáDní konCerTy V MiChaloVĚ

leTní kino hoTel jana
4. 7. Klub poslední naděje

10. 7. Lásky čas

18. 7. Nejvyšší nabídka

25. 7. Fotograf

Začátky vždy ve 21 hodin.

ProMíTání Pro DĚTi
1. 7. Čtyřlístek ve službách krále

8. 7. Arthur a Minimojové

15. 7. Winx club

22. 7. Velká oříšková loupež

29. 7. Ptačí úlet

Vždy ve středu v 18 hodin, doprovod 

dítěte zdarma.

Červencová výstava je věnovaná přerovské 

výtvarnici Dagmar Mráčkové. Ta se více než 

tři desítky let věnuje převážně textilní tvorbě. 

Maluje na hedvábí, a to obrazy, šály i šátky, 

tvoří hedvábné šperky a známé jsou také její 

textilní hračky – ať už panenky, medvídci či 

sluníčka, jež mají stálé místo v mnohých dět-

ských pokojíčcích. Méně známé jsou ale její 

artprotisy, což jsou netkané druhy tapiserie. Jedná se o československý patent, 

u jehož zrodu stáli v 60. letech grafici a výtvarníci Jiří Trnka, Antonín Kybal 

a Alois Fišárek. Na rozdíl od gobelínu, tkaného vlákno po vláknu, výtvarník pra-

cuje v celé ploše – pokládá na sebe vrstvy vlny, které lze měnit. Nakonec se celá 

plocha na speciálním stroji prošije k textilnímu podkladu.

TraFačka – kráMek Pro raDosT, Na MarKU, PŘErov, tEl. 608 408 295

Oblíbené promenádní koncerty pokračují 

i během prázdninových měsíců. Začátky 

představení jsou vždy v 15 hodin.

5. 7. Re–Vox, mimořádně v 19 hod.

12. 7. Durman

19. 7. Blues BazAar

26. 7. Jen tak II

Budete-li si chtít zpestřit návštěvu par-

ku i dalším zážitkem, můžete zdarma 

navštívit subtropický skleník s exotickými rostlinami. Během prázdnin je skleník 

otevřený pro veřejnost vždy ve středu a o víkendech od 10 do 16 hodin.


