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PŘÁNÍ PRIMÁTORA Ani v lednu turisté nezahálí 
a vyrážejí na zimní Helfštýn

Přerované,

věřím, že sedmičkou zakon-

čený rok 2017 bude šťastný 

a  všem nám přinese:

porozumění,

pohodu,

prosperitu,

pokrok,

pochopení,

ale také

pomyšlení,

pohlazení,

políbení.

Ať je rok 2017 lidský a slušný.

Vladimír Puchalský

Nová průmyslová zóna Staré Rybníky by městu přinesla desítky pracovních míst
Mezi Předmostím a Dluhoni-
cemi v části zvané Staré Ryb-
níky by mohla vzniknout nová 
průmyslová zóna. Zastupitelé 
na svém prosincovém zase-
dání odsouhlasili prodej třía-
půlhektarového pozemku pro 
developera Panattoni Europe.

„Oslovila nás fi rma Ardon 
Safety, která na území měs-
ta vyrábí pracovně-ochranné 
pomůcky a potřebuje pro svou 
výrobu postavit skladovací 
halu,“ informoval na zastu-
pitelstvu města Dušan Boček, 

zástupce developera Panattoni 
Europe. Přerovská společnost 
Ardon Safety distribuuje nátě-
rové hmoty a stavební chemii, 
čisticí prostředky, plasty, sklo, 
nářadí a pracovní oděvy a má 
zhruba miliardový roční ob-
rat. V nové hale chce uskladnit 
až 25 tisíc palet zboží.

„Developerská společnost 
akceptuje návrh města na pro-
dej pozemků za 17 milionů 
200 tisíc korun, což znamená 
asi 490 korun za metr čtvereč-
ní. Zatím ale uzavřeme pouze 

smlouvu o smlouvě budoucí, 
defi nitivní kupní smlouva při-
jde na řadu až po technickém 
a environmentálním posud-
ku,“ vysvětlil Pavel Košutek 
(ANO), náměstek primátora pro 
investiční záležitosti města.

Výhodou průmyslové zóny 
Staré Rybníky by bylo dob-
ré dopravní spojení. „Hala by 
měla stát v lokalitě s napoje-
ním na stávající komunikaci 
a potenciálem napojení v roce 
2019–20120  na dálnici D1. Velký 
zájem o lokalitu má také další 

fi rma – Olympus, která plánuje 
rozšířit své prostory a potřebuje 
další halu, kde by bylo centrál-
ní servisní středisko pro lékař-
skou techniku,“ uvedl primátor 
Přerova Vladimír Puchalský 
(SpP).  Ve hře je ještě další zá-
jemce, ten ale zatím nechce vy-
stoupit z anonymity. „Přerov 
potřebuje další pracovní pří-
ležitosti a v této zóně by jich 
mohlo vzniknout hned několik 
– zatím uvažujeme o řádu de-
sítek pracovních míst,“ doplnil 
Pavel Košutek. (ilo)

Jednání zastupitelů

První zasedání přerovských 
zastupitelů  bude v pondělí 
24. ledna. Představitelé měs-
ta se sejdou v 16 hodin v sále 
Městského domu. Přímý pře-
nos prostřednictvím kamer 
Televize Přerov je na www.
prerov.eu a v TV Přerov. (red)

Poprvé se letos brány Helfštýna 
v zimním období otevřou pou-
ze v jediný den, a to v sobotu 
7. ledna. Dá se očekávat, že stov-
ky lidí si nenechají ujít příleži-
tost projít se přírodou a vyvětrat 
si plíce při turistickém výšlapu 
na středověký hrad, který se le-
tos v zimě otevře už počtyřicáté. 
„V loňském roce na hrad dorazi-
lo 3500 účastníků, což byl prav-
děpodobně rekordní počet zim-

ních turistů,“ informovala Eva 
Machalová z pořádajícího Klubu 
českých turistů SK Přerov.

Turisté se na hrad sjíždějí 
z různých koutů Moravy a Čech 
a výjimkou nejsou ani výletní-
ci z Polska nebo ze Slovenska. 
„Poslední dva roky nám vyšlo 
počasí a bylo pěkně. Všichni, 
kteří si k nám přijdou pro ra-
zítko do hradní pekárny, do-
stanou i diplom, který pro rok 

2017 navrhl přerovský výtvar-
ník Vojtěch Nosek,“ upřesnila 
Machalová. Zájemci si mohou 
zakoupit i odznak k jubilejnímu 
40. výstupu na Helfštýn a také 
turistické náramky. Hrad bude 
pro veřejnost otevřený od 8 do
15 hodin. „Přístupná bude 
i hradní restaurace, kde si mo-
hou lidé dát teplý nápoj a jed-
noduchý oběd,“ doplnil kaste-
lán hradu Jan Lauro. (ilo)

V LOŇSKÉM ROCE se na novoroční túru na Helfštýn vydalo vyvětrat plíce 3500 turistů.  Foto: Hana Žáčková

Novoroční přivítání
Novoroční ohňostroj rozzá-
ří oblohu nad Bečvou 1. ledna 
v 18 hodin. Světlice budou lé-
tat z prostoru parku U majá-
ku a nejhezčí podívaná bude 
z druhého břehu od hradeb 
na Spálenci. V 18.30 hodin bude 
na náměstí TGM novoroční 
koncert kapely Synkopa. (red)
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VE ZKRATCE

Strojař se bourat nebude, co s ním bude dál, nastíní odborníci
 Hotelovým domem Strojař se znovu zabývali na prosincovém jednání zastupitelé. Ve hře tentokrát byla také varianta – zbourat celý 

komplex za 20 milionů korun. Proti demolici ale byla většina komunálních politiků. Po devadesátiminutové diskusi zavládla mezi zastupiteli 
naprostá shoda – bývalý hotel, který město koupilo za 42 milionů korun, bude sloužit k bydlení. 

„V budově bych viděl velmi 
důstojné místo pro magist-
rát, Přerované by vše vyřídili 
na jednom místě, měli by kde 
zaparkovat a magistrát by byl 
pohodlně přístupný i pro do-
jíždějící autobusem. Budovy, 
kde magistrát nyní sídlí, jsou 
v havarijním stavu,“ apeloval 
na své kolegy Radek Pospíšilík 
(Prosp. ). Jako druhou variantu 
nabídl ve Strojaři kombinova-
né bydlení pro mladé lidi a zá-
roveň i pro seniory. Na fóru se 
probírala i demografi cká křiv-
ka populace s tím, že seniorů 
nad 65 let je v Přerově 22 pro-
cent a bydlení pro dříve naro-
zené bude ve městě zapotřebí.

„Varianty týkající se demo-
lice jsou nepřijatelné,“ vyjá-
dřil se Petr Hermély (Nez.). 
Stejného názoru byli i dal-
ší zastupitelé. „Bourání je až 
poslední věc, chci najít cestu, 
jak využít objekt pro bydlení,“ 
zmínil Josef Nekl (KSČM).

Zastupitel Michal Zácha 
(ODS) dokonce navrhoval re-
ferendum s tím, ať se ke Stro-
jaři vyjádří sami Přerované. 
„Referendum je odsouvání 
zodpovědnosti na lidi, ať to 

rozhodnou za nás,“ kontroval 
radní Petr Vrána (ANO). Rad-
ní Jan Horký  (SpP) doporučil, 
aby město dokoupilo zbýva-
jící dva pozemky sousedící 
se Strojařem mezi nábřežím 
Rudolfa Lukaštíka a Braban-
skem a na celou lokalitu byla 
vyhlášena architektonicko-
-urbanistická soutěž. Zároveň 
dodal, že lokalita s tak dobrou 

polohou a výhledem na řeku 
Bečvu je předurčena k bydle-
ní. Michal Zácha ještě navr-
hl rozšířit pracovní skupinu 
napříč politickým spektrem 
a doplnit ji o autorizovaného 
statika a rozpočtáře.

Zastupitelé hlasovali o Stro-
jaři po bodech a jednomyslně 
se shodli, že Strojař by měl 
sloužit k bydlení. Souhlasili 

také s vytvořením pracov-
ní skupiny, ve které budou 
kromě odborníků – autori-
zovaného architekta, statika 
a rozpočtáře, také zástupci 
politických stran. Zastupitelé 
souhlasili také s vyhlášením 
architektonicko-urbanistic-
ké soutěže a byli pro zahájení 
jednání o nabytí sousedních 
pozemků. (ilo)

Ruiny a suť 
ze Škodovy ulice 
ještě letos zmizí
Škodova ulice už nebude 
ostudou města. Začátkem 
jara z ní zmizí suť a ve dru-
hé fázi i vybydlené a zchát-
ralé domy. Jejich demolice 
se odhaduje na 12 milionů 
korun. „Odhad na demolici 
vychází z průzkumu trhu,“ 
uvedl na zastupitelstvu 
města náměstek primátora 
Petr Měřínský (ANO). Bagry 
a speciální technika by se tak 
zakousla do tří zchátralých 
domů, v nichž už několik let 
nikdo nebydlí. O dotaci by se 
město ucházelo z programu 
na demolici budov v sociálně 
vyloučených lokalitách z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. 
Celé území by bylo potom 
zrekultivováno a pravděpo-
dobně by jej čekala parková 
úprava. „Pokud bychom na-
šli silného investora, mohli 
bychom pozemky v budouc-
nu prodat,“ nastínil Petr Mě-
řínský. (ilo) 

Poplatky za smetné 
i za psy jsou stejné 
jako loni
Poplatky za komunální odpad 
v Přerově zůstávají ve stejné 
výši jako v předchozích letech 
a činí 650 korun. Za rekre-
ační chaty zaplatí jejich ma-
jitelé stejně jako v minulosti, 
a to 325 korun. Tyto poplatky 
mohou Přerované uhradit až 
do konce června.

Ve stejné výši zůstávají také 
poplatky za čtyřnohé společ-
níky. To znamená, že držitelé 
psů, kteří žijí v Přerově a jeho 
místních částech v bytovém 
domě, hradí za prvního psa 
tisíc korun, za každého dal-
šího 1500 korun. Ti, kteří by-
dlí v rodinných domech, pla-
tí nižší poplatky. V Přerově 
a Předmostí zaplatí tito cho-
vatelé za prvního psa 400 ko-
run a za dalšího 600 korun. 
V ostatních místních částech 
činí poplatek za prvního pej-
ska 300 korun, za dalšího 450 
korun. Nejméně platí za své-
ho čtyřnohého mazlíčka dů-
chodci, a to pouze 200 korun. 
Poplatky za psy musejí být 
uhrazeny do konce března. 
(ilo)

MĚSTO bude jednat také o odkoupení pozemků sousedících se Strojařem. Celou lokalitu chce řešit architektonicko-urba-
nistickou soutěží.  Foto: Ingrid Lounová

Klíčová smlouva na odkup kvůli 
dálnici byla podepsána

  Smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic v prosinci podepsal majitel 
klíčového pozemku a domu, který bylo třeba vykoupit kvůli dostavbě 
dálnice D1 Přerov-Říkovice. Podpisem došlo k posunu v přípravách 
této dopravně významné stavby.
Petr Gereš byl majitelem rodin-
ného domu, který v přerovské 
místní části Dluhonice posta-
vil pro svou rodinu už jeho dě-
deček. Žily v něm tři generace 
rodu, než přišlo rozhodnutí, 
že na jejich pozemku bude stát 
dálniční most. Petr Gereš, kte-
rý ve svém domě už čtvrt století 
provozuje zámečnickou a ko-
vářskou dílnu, se dlouho smiřo-
val s myšlenkou, že by měl dům 
vyklidit. I teď říká, že rozhod-
nutí to nebylo jednoduché. „Na-
konec jsem se s představiteli Ře-
ditelství silnic a dálnic dohodl 
a smlouvu podepsal. Nezdržo-
val jsem to ani o den déle, než to 
bylo pro mě existenčně nutné,“ 
řekl Gereš. Teď ve svém domě 
stráví poslední Vánoce, pobude 
tu pár měsíců a pak bude jeho 
nemovitost srovnána se zemí.

„Dům Petra Gereše byl klí-
čový – stejně významné ale 

byly ještě další dva pozemky, 
na nichž stojí rodinné domy. 
Jeden z nich patřil rodině Ne-
zhybových, která loni začát-
kem roku také svůj dům pro-
dala. O třetím klíčovém domě 
se ještě jedná. Věřím, že i tam 
dojde k dohodě,“ uvedl primá-
tor Vladimír Puchalský (SpP).  
Podle tajemníka magistrátu 
Petra Mlčocha sehrál podstat-
nou roli v rozhodování majite-
lů důležitých pozemků fakt, že 
zastupitelé v pondělí 12. pro-
since schválili odkup „zbylých 
pozemků“. „Jednalo se o po-
zemky, které nejsou součástí 
trvalého záboru, Ředitelství 
silnic a dálnic je tak vykoupit 
nemohlo. Rodině Nezhybo-
vých nebo panu Gerešovi by 
zůstaly malé části zahrádek. 
Zastupitelé se proto zachovali 
moudře,“ řekl tajemník Ml-
čoch. (kom)
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CO ŘÍKÁTE 

NA PRUHOVANÝ 

STROM VE SVETRU 

NA TYRŠOVĚ MOSTĚ?

Vít Lukáš
Líbí se mi to, 
je to neotře-
lé. V tomto 
s t u d e n é m 
čase to pů-
sobí velmi 
pozitivně.

Naděžda Soldánová
Je to nádhe-
ra, mohly by 
být opletené 
všechny tři 
stromy. Paní 
B o b o v n í -
ková a lidé 
kolem ní mají 

nadšení a chtějí, aby byl Přerov 
ještě krásnější. 

Lukáš Ježek
Vidím ho po-
prvé, větši-
nou chodím 
jinudy. A vy-
padá to hod-
ně hezky, je 
to zajímavé. 
Vůbec jsem 

netušil, že se něco takového 
dělá.

David Šimoník
Je to něco no-
vého a jiného. 
Lidé chodí po 
ulicích a hod-
ně se dívají 
do telefonů 
a moc ani ne-
vnímají okolí 

a najednou pruhovaný strom… Je 
to zpestření a to se mi líbí.

Jana Bednářová
Právě jsem 
vnučce vy-
světlova la  , 
že stromeč-
ku teď není 
zima. Je to 
zajímavý ná-
pad a mně se 

líbí. Sama jsem pletařka a vím, 
kolik to muselo dát práce.

Text a foto Ingrid Lounová

Oblékli strom do svetru, chtěli pobavit 
okolí. Fotky už obletěly celou republiku

 Nový kabát – přesněji svetr má jeden ze tří betonových stromů na Tyršově mostě. O pletenou proměnu 
stromu se postarala skupinka nadšenců, která strom oděla do pruhů v noci z 5. na 6. prosince. Mikulášský 
dárek a dočasnou proměnu sochy oceňují nejen kolemjdoucí, ale i sama autorka skulptury Ivana Šrámková.

Úsměvy a hned fotky s pomo-
cí mobilního telefonu – takové 
byly první reakce většiny ko-
lemjdoucích. Lidé nevěřícně 
zírali na strom, který v mra-
zivém počasí dostal pruhova-
ný svetr. „Vše jsme vytvářeli 
v utajení, chtěli jsme Přerova-
ny překvapit. Věděli jsme, že 
ty stromy nejsou příliš oblíbe-
né, ale nám přijdou velmi zda-
řilé. Chtěli jsme lidi vytrhnout 
ze stereotypu, aby se rádi pro-
cházeli městem a na stromy si 
zvykli. Říkali jsme si, že když 
je venku smutné počasí a kra-
jina je pochmurná, tak ten 
pruhovaný svetr na stromě 
vynikne a lidi těmi barvami 
potěšíme,“ uvedl Milan Šuš-
ka, který je profesí architekt 
a spolu s fotografkou Zuzanou 
Bobovníkovou stál u smělého 
nápadu proměny betonového 
stromu.

O jejich záměru věděli jen 
úředníci z magistrátu a také 
autorka sochy – Ivana Šrám-
ková z Prahy. „Nešlo by to rea-
lizovat úplně v utajení, protože 
Tyršův most sledují kamery, 
vše jsme proto dopředu ohlá-

sili na správě majetku. A mu-
seli jsme sehnat pletařky, kte-
ré nám se svetrem pomáhaly, 
potřebovali jsme kamarády, 
kteří jsou stejně blázniví jako 
my,“ doplnil Šuška. Podobné 
husarské kousky se objevu-
jí ve velkých městech všude 
ve světě a říká se jim guerilla 
knitting – opletení v utajení. 
Většinou se oplétají předměty 
a objekty ve veřejném prosto-
ru. V Brně tak jsou „zateple-
ny“ třeba některé dopravní 
značky. 

Přípravy trvaly dva měsí-
ce. Ještě v létě si tvůrci strom 
poměřili, aby každá pletařka 
měla jasné zadání a aby sve-
tr sedl jako ulitý. „Pletlo nás 
celkem třináct, už to skoro 
vypadalo, že to nestihneme, 
ale vzájemně jsme se hecovaly 
a každá z nás dávala upletené 
kousky na Facebook, kde jsme 
měly vytvořenou skupinu. 
Pomáhaly nám i naše mámy. 
Odpoledne před instalací jsme 
se všechny sešly v jedné pře-
rovské kavárně a tam jsme 
svetr společnými silami seši-
ly. Samotná instalace začala 

až po desáté hodině večer,“ 
zmínila Zuzana Bobovníková, 
která byla i autorkou prvního 
velikonočního ozdobení jedné 
autobusové zastávky. Prvními 
svědky neobvyklé podívané 
byli rozjuchaní lidé, kteří se 
vraceli z večírků. „Těm se náš 
nápad líbil a hned si strom fo-
tili. A také nás přišli zkontro-
lovat strážníci, kteří nás viděli 
na kamerách, ale vše jsme si 
vysvětlili a dílo jsme do půl-
noci dokončili,“ dodala Zuzana 
Bobovníková. A co říká na re-
cesi mladých lidí z Přerova 
sama autorka sochy? „Moc se 
mi to líbí, je to prima. Přesně 
tak mají lidé zacházet s okolím 
a prostředím kolem sebe. Teď 
by k tomu mohlo ještě nasněžit 
a bylo by to dokonalé,“ proje-
vila své přání sochařka Ivana 
Šrámková.

A co chystá skupina nadšen-
ců, která tvoří jen tak pro ra-
dost sobě a svému okolí, příš-
tě? „Už máme další nápady, 
vše proběhne opět v utajení. 
Nechte se překvapit,“ vzkazují 
Přerovanům Zuzana Bobovní-
ková a Milan Šuška. (ilo)

STROM V PRUHOVANÉM svetru je vlastně mikulášský dárek od skupiny nadšených lidí Přerovanům.  Foto: Ingrid Lounová 
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INZERCE

Nové hřiště v Předmostí láká děti i v zimním počasí
  Předmostí má nové dětské hřiště. Stavební dělníci stihli hřiště dokončit během tří měsíců, včetně parkových a sadových úprav, i když po-

slední dny dokončovacích prací probíhaly v mrazivém prosincovém počasí. Multifunkční sportovní hřiště i dětské hřiště s atraktivními herními 
prvky přišlo na 12 milionů korun, čtyři miliony město získalo z programu regenerace panelových sídlišť.
Kolem hřiště ještě probíhaly 
úpravy terénu a výsadba stro-
mů, ale děti z předmostského 
sídliště si už nenechaly ujít pří-
ležitost vyzkoušet nové prů-
lezky a další atrakce. „Nemoh-
ly jsme se dočkat. Je to super, 
hlavně ta prolézačka, můžeme 
se na ní vyblbnout. Vyzkoušely 
jsme i lanovou pyramidu, tam 
je to už složitější na lezení,“ 
podělily se o své první zkuše-
nosti kamarádky Nela Pešková 
a Anna Otáhalíková z Před-
mostí. Výstavbu areálu v Telič-
kově ulici poblíž sportovního 
centra Leon sledovali hlavně 
lidé, kteří bydlí v jeho okolí. 
„Chodili jsme to pravidelně 
okukovat už během výstavby. 
Hlavně mého pětiletého syna 
Filipa bavilo pozorovat při prá-
ci stavební stroje. Teď, když je 
vše hotové, tak se nám na hři-
šti moc líbí. Vysadili tady také 
nové stromy, až se rozrostou, 
bude tu v létě příjemný stín,“ 
řekla Jitka Vrtělová z Před-
mostí.

Děti si tak i v zimním po-
časí mohou užívat prolézač-
ky, tubusovou skluzavku, 
houpací prvky, kolébací hou-
pačku, skákadlo a ty starší 
lanovou pyramidu, nebo mo-

hou hrát míčové hry na mul-
tifunkčním hřišti. Všechny 
herní prvky splňují požadav-
ky na snadnou údržbu a odol-
nost proti vandalismu. Také 
plocha na dětském hřišti je 

z gumového granulátu, což 
splňuje nové trendy na bez-
pečnost při dětských hrách. 
Další dětské hřiště vyroste 
v příštím roce v Sokolské uli-
ci. (ilo)

Město Přerov bude v roce 2017 
hospodařit s rozpočtem 751 mi-
lionů 344 tisíc korun. Zastupi-
telé města na svém prosinco-
vém zasedání tento rozpočet, 
který je vyrovnaný v příjmech 
i výdajích, schválili.

„Daňové příjmy se plánu-
jí na základě očekávané sku-
tečnosti roku 2016 a předpo-
kládaného vývoje ekonomiky 
v příštím období. Oproti schvá-
lenému rozpočtu pro rok 2016 
jsme tak zaznamenali zvýšení 
daňových příjmů o 4,1 procen-
ta, což ve fi nančním vyjádření 
představuje částku 22,9 mili-

onu korun,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Petr Měřínský 
(ANO), který má ve své gesci 
ekonomické záležitosti města.

Na druhé straně ale ekono-
mové města očekávají pokles 
příjmů z loterií, a to ve výši pěti 
milionů korun. K nárůstu ale 
dochází u kapitálových příjmů 
– tyto zdroje jsou rozpočtovány 
ve výši 20 milionů korun, a to 
hlavně v souvislosti s připra-
vovaným prodejem pozemků 
města pro výstavbu dálnice.

A na které investice a opravy 
se v příštím roce město zamě-
ří? Největší plánovanou inves-

DALŠÍ NOVÉ HŘIŠTĚ v Předmostí poblíž centra Leon slouží dětem už od poloviny prosince.  Foto: Ingrid Lounová 

Peníze z rozpočtu města  půjdou hlavně do oprav silnic a chodníků
ticí roku bude další v pořadí už 
12. etapa regenerace panelového 
sídliště v Předmostí. „Tato etapa 
se skládá ze dvou akcí. Jednak 
plánujeme přemístění sochy 
Jana Husa od kostela sv. Máří 
Magdalény do lokality poblíž 
zdravotního střediska v ulici 
Dr. Milady Horákové, kde bu-
dou probíhat ještě další úpra-
vy, a druhou akcí bude úpra-
va předhřbitovního prostoru 
v Prostějovské ulici,“ informo-
val vedoucí oddělení investic 
Zdeněk Dostál. V ulici Dr. Mi-
lady Horákové přibude nové 
osvětlení, opraví se tam chod-
ník a projekt počítá i s úpravou 
travnatých ploch a výsadbou 
nových stromů a keřů u zdra-
votního střediska. „V Prostě-
jovské ulici opravíme příjezdo-
vou komunikaci ke hřbitovu, 
schodiště, postavíme novou 
opěrnou stěnu a vytvoříme 
kontejnerové stání pro hřbitov,“ 
doplnil Dostál.

Více než osm milionů korun 
budou stát stavební úpravy 
kina Hvězda a devět milionů 
spolkne zajištění přenosu dat 
a informací v územní samo-
správě v rámci udržitelnos-
ti projektu IOP 09.

V seznamu investic letošního 
roku jsou opravy a údržba ma-
jetku prioritou města. „V této 

oblasti posilujeme rozpočet 
o téměř 21 milionů korun oproti 
minulému roku. Zaměřili jsme 
se hlavně na opravy místních 
komunikací a chodníků, které 
jsou ve špatném technickém 
stavu. Počítáme s rekonstrukcí 
komunikace v Kainarově ulici, 
ta bude stát asi pět milionů ko-
run a opravovat se bude i dláž-
děná silnice v Kratochvílově 
ulici za 2,5 milionu, o půl milio-
nu víc bude stát oprava silnice 
v Čechově ulici,“ nastínil jen 
ty největší opravy komunikací 
Petr Měřínský. 

Rekonstrukce se dočkají i ně-
které chodníky, které jsou v ha-
varijním stavu – například před 
zdravotním střediskem na Ko-
paninách, na třídě 17. listopadu, 
ve Dvořákově a v Durychově 
ulici a na Jižní čtvrti III.

Město plánuje také opravy 
volných bytů za téměř dva mi-
liony korun, počítá s opravou 
střechy a komínů v ulici Gene-
rála Štefánika 7 a s nutnou re-
konstrukcí sociálních zařízení 
v budově magistrátu ve Sme-
tanově ulici. Rozpočet města 
pamatuje i na zeleň a výsadbu 
nových stromů – konkrétně 
revitalizaci parku Františka 
Rasche za milion a půl a ná-
hradní výsadbu stromů za pět 
milionů korun. (ilo) 
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NISSAN MICRA
OD 199 900 KČ

NISSAN NOTE
OD 260 400 KČ

NISSAN PULSAR
OD 358 900 KČ

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz 
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: Kombinovaná spotřeba: 4.3-5.4 l/100 km, kombinované 
emise CO2: 95-125 g/km. Note: Kombinovaná spotřeba: 3.6-5.1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93-119 g/km. Pulsar: Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km. *Podrobné informace 
o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních 
podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.

ŠPIČKOVÝ PROSTOR A BEZPEČÍ 
MĚSTSKÉ VOZY NISSAN

   Náhradní vůz zdarma*

   Kontrola vozu zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

 Doživotní asistenční služba Nissan Assistance*
Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv. Stačí zavolat na číslo 800 23 23 23** a jsme vám k dispozici.

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
NISSANYOU+

Ohlédnutí za loňským rokem v řeči čísel:
Průměrný věk Přerovana je 44 let

Aktuálně v Přerově žije 43 680 
obyvatel. Srovnáme-li tuto sta-
tistiku s rokem 2015, tak zjistíme, 
že Přerovanů je asi o sto padesát 
méně než předloni. Počet obyva-
tel v Přerově se tak rok od roku 
mírně snižuje. „Před deseti lety 
mělo trvalé bydliště v Přerově 
nahlášeno 46 661  lidí,“ uvedla 
Milena Klímová z ohlašovny po-
bytu na přerovském magistrátu.

Nejlidnatější je samozřej-
mě Přerov–město, kde žije 
33 759 lidí. V loňském roce si 
k 1. prosinci v Přerově zrušilo 
trvalé bydliště 798 lidí a na-
opak – k trvalému bydlení se 
přihlásilo 585 obyvatel.

Z místních částí je nejhustěji 
obydlené Předmostí, a to hlav-
ně díky panelovému sídlišti, 
v Předmostí tak bydlí 4318 li-

dí. Z dalších místních částí žije 
nejvíce lidí – 809, v Újezdci. 
„Naopak nejméně lidí – 196, žije 
v místní části Lýsky a 220 v Po-
povicích,“ doplnila řeč čísel 
Milena Klímová. Průměrný věk 
Přerovana činí 44 let, nejmladší 
lidé žijí v Lověšicích, tam dosa-
huje průměrný věk obyvatele 
40 let a nejvyšší průměrný věk 
je v Penčicích, a to 46 let. (ilo)

V PŘEROVĚ a jeho místních částech aktuálně žije 43 680 obyvatel.  Foto: Ingrid Lounová

Loni Přerované poslali 
dvě petice na magistrát
Úředníci města se vloni zabý-
vali dvěma peticemi od občanů. 
Ve srovnání s jinými lety je to 
značný pokles. V roce 2015 totiž 
řešili devět peticí a v předcho-
zím roce jich bylo pět. Jednu pe-
tici sepsali příznivci restaurace 
K2, jež se nachází v areálu kina 
Hvězda, a to za její zachování. 
Druhá petice dorazila na pře-
rovský magistrát od občanů 
z místní části Kozlovice a tam-
ní obyvatelé v ní žádají reno-
vaci silnice a chodníků včetně 
vybudování parkovacích stání 
v ulici Na Zábraní. (ilo)  

Občané mohou 
diskutovat s odborníky 
o dopravě ve městě
Zajímá vás, která místa v Pře-
rově jsou nejvíce zatížena auto-
mobily? Kde se lidé cítí ohrože-
ni dopravou nebo který způsob 
dopravy po městě občané vyu-
žívají nejčastěji? To vše a mno-
hem více se můžete dozvědět 
na prvním VEŘEJNÉM PRO-
JEDNÁNÍ Plánu mobility, které 
se bude konat ve středu 25. led-
na od 16. 30 hodin ve velkém 
sále Městského domu. Na jedná-
ní budou prezentovány zjištění 
z provedené analýzy současného 
stavu dopravy ve městě, výsled-
ky dopravního sčítání na kři-
žovatkách či výstupy z hloub-
kového průzkumu dopravního 
chování obyvatel města. Rovněž 
se budou probírat názory a pod-
něty občanů z online pocitové 
mapy dopravy. (ilo) 
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Finské sauny, BIO sauna, parní lázeň nebo 
venkovní whirlpool.

Ke správnému ochlazení můžete využít nový 
ochlazovací bazén.

Venkovní terasa nabídne relax pod širým nebem.
www.aqua-olomouc.cz

Vysaunujte se do pohody!NOVINKA
U nás máte podmínky pro správnou saunovou lázeň!

 Hřiště přímo pod okny 
je problém
Vracím se k článku v listopado-
vém čísle „Hřiště jsou pro děti, 
ne pro kuřáky“. Snaha chránit 
děti před kouřem z cigaret je 
jistě chvályhodná, pouhá vy-
hláška však nic neřeší. Existuje 
také zákaz vstupu psů na dět-
ská hřiště, nikdo to však ne-
kontroluje a majitelé psů jsou 
po upozornění obvykle ještě ag-
resivní.

Nás, obyvatele domu Velká 
Dlážka 22, 24 a 26, ale trápí jiná 
věc. Je to problém hluku pochá-
zejícího z dětského hřiště, bez-
prostředně umístěného asi 5 až 
10 metrů od vchodů do domu. 

Hřiště bylo postaveno asi před 
pěti lety a tehdy se nás – oby-
vatel, kteří bydlíme v bezpro-
střední blízkosti, nikdo neptal 
na náš názor. V domě bydlí vět-
šinou důchodci nebo lidé pracu-
jící na směny a otevřít si od jara 
do podzimu okno směrem k hřiš-
ti, je nemyslitelné, nebot‘ hřiš-
tě navštěvují kromě maminek 
s dětmi i mateřské školky a hluk 
je přímo nesnesitelný. Někteří 
obyvatelé už uvažují o výmě-
ně bytu, protože připomínky 
na magistrát nenašly žádnou 
odezvu. Přitom ve vzdálenosti 
asi 200 metrů směrem na Před-
mostí je velký pozemek, který 
je nevyužívaný a dostatečně 
vzdálený od okolních domů.

Vladimír Raclavský, občan Přerova

Mladé rodiny chtějí 
hřiště, starší lidé zase 
klidné bydlení
Problém spočívá v soužití mla-
dé a starší generace, z naší 
společnosti se postupně vytrácí 

tolerance a schopnost respek-
tovat a snášet lidi s jinými ná-
zory a potřebami. Zatímco ro-
diny s dětmi požadují výstavbu 
hřišť pro své děti, někteří lidé 
důchodového věku chtějí klidné 
bydlení a naopak proti dětským 
hřištím protestují, právě z dů-
vodu nadměrného hluku, kte-
rý je obtěžuje zejména v letním 
období. Musíme ovšem uvést, že 
podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, se 
hlasové projevy dětí z dětského 
hřiště za hluk nepovažují. 

Mateřské školy veřejná hřiště 
běžně navštěvují v rámci pro-
cházek, protože většina školek 
nedisponuje vlastním hřištěm 
vzhledem k omezenému pro-
storu a fi nanční náročnosti dět-
ských atrakcí.

Rušení, obnova a výstavba 
nových hřišť se v našem měs-
tě řídí Koncepcí dětských hřišť 
v Přerově, která byla zpracová-
na v roce 2005 a byla schválena 
Zastupitelstvem města Přerova. 
V návaznosti na tuto koncepci 
byl zpracován dlouhodobý plán 
rekonstrukce dětských hřišť 
v Přerově, který byl schválen 
na 12. zasedání zastupitelstva 
města 4. února 2008. 

Stojí za připomenutí, že v mi-
nulosti v Přerově a místních 
částech existovalo 149 dětských 
hřišť, nyní jich evidujeme 92. 
Město se snaží hřiště ve vybra-
ných lokalitách rekonstruovat, 
oplotit, dovybavit odpadkovými 
koši, lavičkami a osvětlením. 
Hřiště před panelovým domem 
Velká Dlážka 20–28, o kterém 
píšete, bylo postaveno v roce 
2013 právě podle uvedeného 
plánu. 

Na jaře roku 2017 bude rekon-
struováno hřiště v Sokolské uli-
ci, na pozemku, který zmiňujete 
ve svém dopise. Bude zde umís-
těna víceúčelová herní sestava, 

vahadlová houpačka a pískoviš-
tě, celé hřiště bude oploceno. Vě-
říme, že dojde ke zmírnění vámi 
uváděného problému, kdy se 
děti alespoň částečně přesunou 
na nové, atraktivnější hřiště. 
 Miloslav Dohnal, vedoucí odboru správy 

majetku a komunálních služeb

Nelíbí se mi arogance 
Při čtení posledního vydání 
Přerovských listů číslo 12, rub-
rika názory a polemika, jsem 
nabyl potřeby napsat a vyjá-
dřit se pomocí několika řádků 
jako občan tohoto města, jako 
někdo, komu není lhostejné, co 
se v jeho rodném městě odehrá-
vá. Konstatuji, že úroveň toho, 
jak si vládnoucí SpP a opoziční 
ČSSD jdou po krku, je příšerná 
a také ubohá. Na jedné stra-
ně ne úplně korektní kritika ze 
strany opozice a na té druhé 
absolutně nezvládnutá komu-
nikace, nehodna ctihodnému 
postu, jakým je a měla by být 
pozice primátora města. Když 
se vrátíme pár let do minulosti, 
tak přijdeme na to, že si ti stejní 
lidé stejným způsobem vyřizu-
jí svoje účty, způsobem nená-
vistným a arogantním, pouze 
s rozdílem toho, kdo v kterém 
volebním období stojí na té či 
oné straně barikády. Přenos 
z jednání zastupitelstva města 
se stal pro občany již pravidel-
ným městským kabaretem, při 
jehož zhlédnutí se občan možná 
i zasměje, ale nakonec zesmutní 
a odchází od obrazovek s ná-
ladou pod psa. Nevím, jak moc 
jsou spokojeni vaši voliči, jestli 
je to to, co opravdu chtěli. 

Na konec mi dovolte, abych 
skončil optimisticky - aby ten 
nadcházející rok byl pro každé-
ho z nás plný moudrosti konání.

Ivo Lausch, občan města Přerova

Odpověď: 
Nelíbí se mi arogance

Vážený pane Lauschi, rád 
bych v úvodu upozornil na sku-
tečnost, že jste byl minulé voleb-
ní období exponovaným členem 
politické strany TOP 09 a vedl ji 
do voleb jako lídr. Pročetl jsem si 
váš příspěvek a bohužel nenalezl 
jsem ani stopu toho, co byste rád 
prosadil, čemu se chce TOP 09
věnovat, kam chcete město po-
sunout. Od politika bych toto 
očekával. Místo toho jste se 
rozhodl věnovat mnoho slov ja-
kýmsi spekulacím o tom, kdo 
koho nenávidí, o aroganci, ne-
návisti. Dovolím si vás upozor-
nit, že nenávist či arogance není 
ani náznakem motivem jakého-
koli rozhodnutí, které na půdě 
rady přijímáme, ani motivem 
pro naše vystupování na zastu-
pitelstvu. 

Přiznám se, že v lidské rovině 
jsou útoky některých členů opo-
zice jen těžko absorbovatelné 
a reakce jsou někdy silnější, než 
by bylo záhodno. Je to logický 
jev. Focení, šmírování, navá-
žení se do soukromého života 
je dnešní standard opozičního 
boje, proto vaše obviňování ko-
alice z arogance, nenávisti, vy-
řizování účtů či pomstychtivosti 
vnímám jako bezobsažná slova. 
Slova, která se na nás bohužel 
řinou z mnoha stran, a logicky 
hledám jejich původ. 

Jedno vysvětlení existuje – jde 
o podúrovňový politický boj. Zda 
je to motivem i vašeho příspěv-
ku, netuším, ovšem proč řešíte 
naprosto nedoložitelné výmysly 
a vaše subjektivní pocity o nás 
místo racionální diskuze nad 
problémy města, to musíte vědět 
vy sám. Mně to jasné není. 

Jiří Kohout, (SpP), 
také občan Přerova

Neparkujte u popelnic, bráníte svozu odpadu
S problémy při projíždění 

městem se potýkají pracovníci 
technických služeb, kteří vy-
vážejí popelnice. Kvůli špat-
ně zaparkovaným autům mají 
často potíže dostat se ke kon-

tejnerovým stáním. Až dosud 
praxe probíhala tak, že když 
se popeláři do některé z ulic 
nedostali, vrátili se tam poz-
ději. Od prosince začala nová 
praxe.

„Pokud řidiči zaparkují tak, 
že znemožní našim vozům 
průjezd, už se na místo vracet 
nebudeme a v daný den v dané 
lokalitě kontejnery prostě 
nevyvezeme,“ uvedl jedna-
tel Technických služeb města 
Přerova Bohumír Střelec. Pro-

blém se týká zejména ulic a lo-
kalit: Trávník, Kosmákova,
U Rybníka, Vaňkova (dvůr), 
Alšova (dvůr), třída 17. listopa-
du, Bratrská (dvůr), Sokolská, 
Dvořákova, Osmek, Jilemnic-
kého, Nerudova, Na Odpoled-
ni a Wurmova. (kom) 
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Křivka porodnosti stoupla. Ve jménech vedou Elišky a Tomášové
 Rodí se více dětí, alespoň v přerovské porodnici. To je jedna z nejpříznivějších zpráv minulého roku. 

V žebříčku oblíbenosti křestních jmen u novorozenců ale rok 2016 nepřinesl žádné závratné změny. V pod-
statě ta jména, která se u nás řadí na přední místa už delší dobu, se dávala v přerovské porodnici také letos. 

Do přerovské porodnice se sjíž-
dějí maminky z širokého okolí. 
Toto zařízení vyhledávají ro-
dičky nejen z Přerovska, ale 
i Olomoucka, Kroměřížska či 
Zlínska. V letošním roce tam 
porodníci zaznamenali příz-
nivou statistiku. V porovnání 
s předminulým rokem měla loni 
porodnost zvyšující se křiv-
ku. Od začátku roku tam přišlo 
na svět  819 dětí (do 11. 12.), za-
tímco loni za stejné období jen 
754. Výrazně však klesly porody 
dvojčat. Z loňských osmi na le-
tošní jedny. „Porody dvojčat 
jsou pravděpodobně soustředě-
ny do perinatologických center 
například v Olomouci či Zlíně,“ 
vysvětlila Lenka Látalová z po-
rodního oddělení Pavilonu pro 
matku a dítě v Přerově. Prů-
měrný věk rodících žen se loni 
v přerovské porodnici pohybo-
val mezi 28 až 30 lety.

A která jména volili rodi-
če pro své ratolesti nejčastěji? 
„Oblíbená dívčí jména byla Na-
tálie, Tereza a Eliška. U chlap-
ců se často vyskytoval Matyáš, 
na oblíbenosti však neztratil 

Tomáš ani Filip,“ sdělila Lenka 
Látalová. Statistiky z minulých 
let ale ukazují, že Natálie letos 
trochu odsunula z výsluní Annu 

a Matyáš zase Jakuba. „S výbě-
rem jména jsme neměli problé-
my, s manželem jsme se na jmé-
nu shodli a vybrali jsme Alexe,“ 

svěřila se maminka Hana Mísa-
řová z Hranic, která má doma 
už jednoho syna Maxe.

Kromě obvyklých jmen za-
znamenali v přerovské porod-
nici také některá netradiční ci-
zokrajná jména. „Letos se u nás 
narodil Darek, Johann, Viliam 
a dívky Katie, Sofi e Florentý-
na a Amy,“ vzpomněla Lenka 
Látalová. Při volbě netradiční-
ho jména však platí pravidla, 
na která dohlíží zákon o matri-
kách. Ten například nedovoluje 
vymýšlení jmen zcela nových. 
Jméno, které rodiče dítěti vy-
brali, musí být existující a musí 
patřit nějaké skutečné osobě. 
Pojmenovat tedy potomka třeba 
podle nějakého předmětu denní 
potřeby není možné. Stejně tak 
dítě ženského pohlaví nelze po-
jmenovat mužským a naopak. 

Čas od času se však i přerov-
ská matrika setká s případem, 
kdy rodiče trvají na zcela ori-
ginálním jménu, které z pohle-
du matrikářek nelze připus-
tit. V takové situaci rozhoduje 
soudní znalec. „Zrovna v letoš-
ním roce jsme takový případ 
řešili. Rodiče chtěli pojmenovat 
dítě křestním jménem Cavalli. 
Případ skončil u soudu,“ infor-
movala přerovská matrikářka 
Milada Stískalová. (dar)

ALEX MÍSAŘ se mamince Haně  narodil v přerovské porodnici 11. prosince. 
 Foto: Dagmar Rozkošná

Nových občánků v Přerově přibývá

 Vítání občánků má v Přerově už dlouholetou tradici. Obřady, které 
pořádá komise pro občanské záležitosti, se v Přerově konají jeden-
krát za měsíc.

Vítání občánků, kdy jsou 
kojenci zapsaní do pamětní 
knihy města, se často účast-
ní kromě rodičů a sourozenců 
malého občánka i prarodiče 
a ostatní příbuzní. V poslední 
době v pamětní knize Přerova 
zápisů přibývá. „Rodí se více 
dětí, mám z toho radost a byla 
bych ráda, kdyby jim byl Pře-
rov dobrým domovem,“ zmí-
nila Ludmila Tomaníková, 
která se vítání dětí věnuje už 
od 90. let.

„Přihlásit se na vítání ob-
čánků mohou i rodiče, jejichž 
dítě se nenarodilo v Přerově, 
ale matka dítěte má v Přerově 
trvalé bydliště,“ informovala 
Ivana Veselá z kanceláře  pri-
mátora přerovského magist-
rátu. Rodiče dětí narozených 
v Přerově získají dotazník 
při vyřizování rodného listu 
na matrice.

Komise pro občanské zále-
žitosti pořádá také obřady zla-
tých a diamantových svateb 
manželů, kteří oslaví 50 nebo 
60 let společného života. Loni 

se sešli manželé připomínající 
si významné jubileum dvakrát 
– u příležitosti zlaté a diaman-
tové svatby.  

Bližší informace k pořádání 
jubilejních svateb získají zá-
jemci v kanceláři primátora 
u Ivany Veselé, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@prerov.
eu. (ilo) 

V LISTOPADU loňského roku na pře-
rovské matrice přivítali i dvojčata 
Kristýnu a Terezu Mužíkovy.  Foto: Jan Čep.
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Společnost PARZLICH s.r.o., hledá pro svůj výrobní závod 
v Hulíně operátora výroby – obsluha vytlačovací linky. Požadujeme ukončené
 středoškolské vzdělání, spolehlivost, samostatnost. Nabízíme dobré fi nanční

ohodnocení, příspěvek na stravování, stabilní zaměstnání. Nástup možný ihned. 
Životopisy posílejte na: eliska.odlozilova@parzlich.cz.

V informačním centru se 
prodávají kalendáře města

Kalendáře města na rok 2017 
jsou v prodeji v Městském in-
formačním centru na náměstí 
TGM. Hlavním motivem ná-
stěnného a stolního kalen-
dáře je Městský dům, který 
v příštím roce oslaví 120 let 
od svého vzniku. Dominanta 
přerovského náměstí je záro-
veň kulturním centrem, kde 
chodí do divadla, na koncer-
ty i plesy už šestá generace 
Přerovanů. Fotky Měšťáku 
zaplnily kalendář nástěn-
ný a stolní, součástí prodejní 
sady jsou i kalendáře kapes-
ní. „Přerované otevřeli své 
rodinné archivy, aby nám 
do kolekce snímků přispě-
li také svými vzpomínkami 
na povedené akce. Některé 

fotky máme z ofi ciálního ar-
chivu,“ uvedl Zdeněk Daněk 
z kanceláře primátora, který 
kalendáře chystal.

Na místě Městského domu 
původně stál zájezdní hosti-
nec U bílého koníčka, po jeho 
zbourání chtěli Přerované 
prostor využít k obdobným 
účelům a toužili tu mít re-
prezentativní budovu, v níž 
by byla restaurace, ale pře-
devším místo, kam by moh-
li chodit za kulturou. Stavby 
se ujal Úvěrní spolek záložna 
přerovská, po něm také budo-
va dostala do vínku první ná-
zev Záloženský dům. „Popr-
vé do něj vstoupili Přerované 
4. prosince roku 1897. Vel-
ký sál začaly hned využívat 
přerovské spolky, například 
zpěváci z Přerubu, Dělnic-
ká beseda Havlíček či spolek 
Vlasta. Restaurační místnosti 
s kavárnou a pohostinskými 
pokoji provozovali nájem-
ci, kteří se ale často střídali,“ 
vzpomněl historik Jiří La-
páček. Do majetku města se 
dům dostal v roce 1909, bylo 
to v době, kdy měla záložna 
fi nanční problémy a rozhodla 
se prodat nemovitost. Od toho 
roku se také datuje název 
Městský dům. (ilo)

Matrika hlásí: Loni jsme zaznamenali úbytek sňatků
 Méně sňatků zaznamenaly loni matrikářky v Přerově oproti před-

cházejícímu roku. Od začátku roku 2016 uzavřelo v Přerově sňatek 
152 párů (do 9. 12.), zatímco v roce 2015 to bylo 172 dvojic. Oproti 
minulému roku také výrazně ubylo církevních sňatků. Loni o svatbu 
před oltářem mělo zájem jedenáct párů, letos pouze čtyři.
Nejčastějším místem, kde došlo 
k uzavření manželství, se stej-
ně jako v minulých letech stal 
přerovský zámek. V prostorách 
slavnostní zámecké síně se ko-
nalo od začátku roku 133 sva-
teb. „Manželství jsme uzavírali 
ale i mimo toto místo. Jednalo 
se o park Michalov a hotely FIT 
a Jana.  Svatby se letos konaly 
také v hospůdce Aniččin dvůr, 
v areálu letního tábora v Čeky-
ni a jedna svatba se uskutečnila 
i v areálu loděnice,“ vyjme-
novala přerovská matrikářka 
Milada Stískalová. Pokud snou-
benci zatouží říct si své ano jin-
de, než je úředně určené místo, 
což zákon umožňuje, musejí 
však počítat s příplatkem.  

Přerovské matrikářky po-
tvrdily, že se stále drží trend, 
kdy mladí lidé posouvají man-
želství do pozdějšího věku. 

„Tuto statistiku nevedeme, ale 
odhadem se dá říct, že ve vět-
šině případů mají snoubenci 
více než 30 let. Ve věku pod 
pětadvacet let jde spíše o ojedi-
nělé případy,“ řekla Stískalová. 
Letos na přerovské matrice sta-
nulo před oddávajícími i něko-
lik cizinců, což byla kdysi mi-
mořádná událost, dnes už jde 
o zcela běžnou záležitost. Sňa-
tek v Přerově uzavřeli čtyři Slo-
váci, jeden Turek a Rakušané. 

I když ve společnosti v po-
sledních letech přibývá dvojic, 
které se do manželství příliš 
nehrnou, existují také páry, 
pro něž je svatba velmi důle-
žitým momentem v jejich ži-
votě. „Svatba pro nás nikdy 
neznamenala jen pouhé slovo. 
Už od začátku našeho vztahu 
jsme věděli, že jej chceme jed-
nou zpečetit a jeden druhému 

slíbit lásku a věrnost. Jen jsme 
nevěděli, kdy přesně to bude. 
Když jsme se pak dozvěděli tu 
nejkrásnější novinu, že čeká-
me naše miminko, rozhodli 
jsme se, že jako rodina toužíme 
mít stejné příjmení všichni tři. 

Svatbou se totiž nic nemění, 
jen tatínek mamince změní 
příjmení,“ svěřila se Barbora 
Valíčková, která prožila svůj 
významný den na přerovském 
zámku v sobotu 3. prosince. 
(dar) 

LONI 13. SRPNA si své ano řekli na řece Bečvě Silvie a Jaromír Maňákovi z Přero-
va. Oba jsou totiž vodáci a v loděnici se před 25 lety poznali.  Foto: Ingrid Lounová  

SADA KALENDÁŘŮ – stolní, nástěnný 
a kapesní, je k dostání za 175 korun.  (ilo)

Obnovit historickou stavbu mohou 
její majitelé i z dotací od města

O dotaci na obnovení exte-
riéru památkově významných 
staveb mohou žádat Přerova-
né, kteří vlastní stavbu, o níž 
se zajímají pro její místo či vý-
znam památkáři. V letošním 
roce bude ze zdrojů města vy-
členěno pro tento účel 150 ti-
síc korun. Dotaci poskytuje 
Přerov už patnáct let a oproti 
předchozí praxi čeká na ža-
datele jedna změna – zatímco 
loni mohl jednotlivec získat 
maximálně 50 tisíc korun, pro 
rok 2017 může dosáhnout až 
na hranici 80 tisíc. 

„Dotace může být poskyt-
nuta na obnovy exteriéru 
staveb v městské památkové 
zóně, staveb v ochranném pás-
mu městské památkové zóny 
Přerov či staveb v ochranném 
pásmu kulturní památky, 
kam se například řadí i park 
Michalov. Program pamatuje 
i na exteriér nemovitých kul-
turních památek a ostatních 
historicky cenných staveb, 
které stojí v Přerově,“ uvedl 

náměstek přerovského primá-
tora Pavel Košutek (ANO).

Peníze mohou žadatelé čer-
pat třeba na opravu či obnovu 
vnější fasády, nová okna nebo 
dveře, střešní pláště, klem-
pířské prvky nebo umělec-
ké prvky, které jsou součástí 
uličního průčelí stavby. „Kaž-
dá žádost, která bude do 
28. února roku 2017 doručena 
na magistrát, bude posuzo-
vána individuálně. Budou jí 
přiděleny body podle jednot-
livých kritérií, které jsme si 
podle stupně důležitosti zvo-
lili. O dotaci rozhodnou zastu-
pitelé do 30. června,“ doplnil 
Pavel Juliš z přerovského ma-
gistrátu. Formulář na žádost 
o dotaci najdou od ledna zá-
jemci na webových stránkách 
města. 

Od roku 2001, kdy byl pro-
gram podpory poprvé vypsán, 
šly do přerovských památkově 
významných staveb v rámci 
tohoto programu skoro 3 mi-
liony korun. (kom)
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Kašpar, Melichar a Baltazar vyrazí vstříc štědrým lidem

  Znovu po roce se tříkráloví koledníci v ulicích Přerova objeví v pátek 6. a v neděli 8. ledna. Největší dob-
rovolnickou sbírku, která se v Česku koná už posedmnácté, pořádá Charita České republiky. Jen v Přero-
vě se do Tříkrálové sbírky zapojí asi 90 lidí, na Přerovsku dokonce pět stovek dobrovolníků.

Skupinky koledníků obcházejí 
domy a štědrým dárcům píší 
křídou na dveře nápis K+M+B 
a letopočet, v latinském pře-
kladu to znamená - Kristus ať 
požehná tomuto domu. Tříkrá-
lové koledníky vždy doprovází 
jeden dospělý se zapečetěnou 
kasičkou označenou logem 
charity. „Většinou máme jen 
dobré zkušenosti a lidé, u je-
jichž dveří zazvoníme, bývají 
štědří a rádi přispějí. Často nás 
i vyhlížejí a mají pro nás na-
chystáno,“ podělila se o zku-
šenosti koordinátorka Tříkrá-
lové sbírky v Přerově Emilie 
Šmídová, která se zúčastnila 
už několika ročníků sbírky. 
Malí koledníci z řad dětí občas 
dostanou navíc i nějakou tu 
sladkost. „V Dluhonicích nám 
jedna babička dala perníč-
ky, vanilkové rohlíčky a další 
cukroví. Hned jsme se do něho 
pustili. Nejhezčí na koledování 
je, že když nás lidé uvidí a my 
začneme zpívat, tak se hned 
usmívají,“ dodala desetiletá 
Lucie Punčochářová z Přerova.

Výtěžek loňské Tříkrálové 
sbírky ve výši 794 590 korun 
se rozdělil na dvě částky. „Tu 
první ve výši 278 106 korun 
použila Charity České repub-
liky na humanitární pomoc 
u nás i v zahraničí a druhou 
část ve výši 516 484 Kč vráti-
la zpět do Přerova. „Na pří-
mou pomoc rodinám a lidem 

v nouzi v Přerově a okolních 
obcích jsme využili 80 tisíc 
a za 90 tisíc jsme pořídili kom-
penzační pomůcky pro domá-
cí hospicovou péči,“ upřesnila 
Šmídová. Sto padesát tisíc ze 
sbírky posloužilo ke koupi 
automobilu pro charitní ošet-
řovatelskou službu, aby tamní 
ošetřovatelky mohly dojíždět 
za svými klienty do vzdále-
nějších obcí přerovského dě-
kanátu. „Deset tisíc korun 
jsme přidělili na pomoc lidem 
postiženým živelní pohromou 
na Haiti a zbývající částkou, 
186 484 korunami, byly pod-

pořeny projekty pro seniory, 
které pro ně pořádá oblastní 
charita,“ doplnila Šmídová. 
Peníze z letošní sbírky budou 
použity stejně jako loni na po-
moc rodinám, které se ocitnou 
v existenční nouzi a na poří-
zení kompenzačních pomůcek 
pro domácí hospicovou péči 
a také na projekty Oblastní 
charity Přerov. „Děkujeme 
všem, kteří svými příspěvky 
podporují Tříkrálovou sbírku 
a vyjadřují tak svou solidaritu 
s potřebnými a trpícími,“ řek-
la závěrem Emilie Šmídová. 
(ilo)

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI jsou často z řad dětí nebo studentů z přerovských škol. 
Vždy je provází jeden dospělý se zapečetěnou kasičkou.  Foto: Oblastní charita Přerov

Pro radu si loni 
přišlo 250 houbařů
Do Mykologické poradny v Bez-
ručově ulici, která funguje pod 
hlavičkou Ornitologické sta-
nice a Muzea Komenského, si 
loni přišlo pro radu 252 houba-
řů. „Lidé nám přinesli 76 druhů 
hub. Z nejedlých druhů patřily 
k nejčastějším různé druhy ryz-
ců, holubinek, hnojníků a čirů-
vek, častá byla i muchomůrka 
citronová,“ uvedl mykolog Jiří 
Polčák. Ze smrtelně jedovatých 
hub se v mykologické poradně 
objevila i muchomůrka zelená 
a v několika případech i mucho-
můrka tygrovaná. „Velmi hojně 
rostla jedovatá pečárka zápašná, 
těch byly do poradny přineseny 
doslova koše. Z dalších jedova-
tých druhů nám lidé přinesli 
pavučinec červenošupinatý, zá-
vojenku olovovou a několikrát 
čechratku podvinutou. Je vidět, 
že houbaři jsou nepoučitelní 
a sbírají kdeco a stále se svým 
zdravím hazardují,“ postes-
kl si Polčák. Mimochodem ani 
koncem roku houbaři nepři-
šli zkrátka a mohli si nasbírat 
houby, které rostou celoročně – 
například ucho Jidášovo, hlívu 
ústřičnou nebo penízovku sa-
metonohou, všechny tři druhy 
skvělé i kuchyni. (ilo)

V ZIMĚ si houbaři nosí z přírody pení-
zovku sametonohou i hlívu ústřičnou. 
Foto: J. Polčák  
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Zmizelá místa v Přerově: ledaři na Bečvě
  Rybníky a řeka Bečva sloužila v minulosti v zimním období, kdy mrzlo, až praštělo, jako zásobárna ledu. 

Muži silných paží na zamrzlých vodách zápasili s ledovými krami, řezali je, rozbíjeli a vytahovali na břeh. 
Tím ale jejich práce nekončila. Ledy bylo zapotřebí dopravit koňskými spřeženími do sklepů, které sloužily 
coby velké lednice až do léta. Když si představíme, že ledaři pracovali několik hodin v teplotách pod bo-
dem mrazu, musíme před jejich těžkou prací smeknout.

Dnes si jen stěží dokážeme 
představit život bez lednice 
a mrazicích boxů. Uchovávat 
některé potraviny bez potřeb-
ného chladu byl ještě na začátku 
minulého století velký problém. 
Zvláště v mlékárnách, masnách 
ale také při výrobě piva, proto 
si pivovary v zimních měsících 
vytvářely zásoby ledu, které se 
umisťovaly ve sklepních pro-
storách. Jeho těžení a usklad-
nění se nazývalo ledování.

„Ledová kra se buď vyřezala 
dlouhou pilou, nebo se vyse-
kala sekerami. Ledování bylo 
za mrazivého dne velmi obtíž-
nou prací. Sekal se led silný asi 
12 až 15 centimetrů na tabule 

tak velké, aby se mohly vy-
táhnout z vody. Pomocí háku 
se pak vytáhly na břeh a odtud 
se saněmi nebo povozy taže-
ným koňmi i krávami přemís-
tily do pivovaru,“ popsal pro-
ces ledování ředitel okresního 
archivu v Přerově Jiří Lapáček. 

Na období, kdy se z Bečvy 
těžily kry, si vzpomíná i Marie 
Novotná z Přerova. „Pamatuji 
se, že bývaly takové mrazy, že 
kry na Bečvě měly až čtyřiceti-
centimetrovou tloušťku. Leda-
ři kry řezali na kvádry a na po-
vozech odváželi do sklepů. 
V dětství jsem bydlela v Před-
mostí a na zamrzlou Bečvu pl-
nou ker jsme se chodívali dívat 

jako na atrakci. Často tam i děti 
skákaly z jedné kry na dru-
hou,“ zavzpomínala dnes už 
devadesátiletá Marie Novotná. 

A co se dělo s vytěženými ledy 
dál? „V zimě byla do sklepní 
lednice vybourána dvě okna, 
kterými se led házel dovnitř. 
Tam byli dva nebo tři muži, 
kteří menší či větší kry rozbíjeli 
dřevěnými palicemi na ledovou 
drť, která se do léta spojila v jed-
nu velikou masu. Nadrcený led 
se zasypal popelem nebo jiným 
izolačním materiálem. Po na-
plnění lednice byla okna zapl-
něná slámou a opět zazděna,“ 
doplnil Jiří Lapáček. Do lednice 
se vstupovalo otvorem ze skle-

pa a potřebné množství ledu 
pro chlazení piva se odseká-
valo. Stěny lednice byly často 
obloženy dřevem, aby nedo-
cházelo ke styku ledu s vlhkými 
zdmi. Uložený led tak vydržel 
po několik měsíců a rozvážel 
se zároveň s pivem do hospod 
v jutových pytlích. Šenkýři jej 
ukládali do výčepních stolů 
k chlazení čepovaného piva. 

Těžkou práci ledařů s postu-
pem doby usnadnila mecha-
nizace. „Na břeh se postavil 
transportér poháněný naftovým 
motorem a ledové kry se k elevá-
toru dopravovaly předem pro-
sekaným korytem v ledu a po-
strkováním pomocí okovaných 
tyčí,“ popsal pokrok v ledování 
Jiří Lapáček. Transportní pás 
kusy ledu vynášel do připra-
vených vozů, které je odvážely 
do lednice pivovarského sklepa. 

V roce 1876 vynalezl Karl 
von Linde strojní chlazení, 
čímž se doba využívání pří-
rodního ledu v pivovarech 
začala uzavírat. Pivovary byly 
postupně vybavovány novými 
účinnějšími chladicími systé-
my a ledařské řemeslo kolem 
poloviny minulého století za-
niklo. (ilo)

U MĚSTSKÝCH JATEK, dnes nábřeží E. Beneše u železničního mostu, nakládají muži led na auto akciového pivovaru v Pře-
rově.  Foto: Jindřich Poštulka

LEDAŘI na městském rybníku ve 30. –40. letech minulého století.  Foto: František Ptáček

Je s podivem, že na Moravě není jediné 
továrny na umělý led, a tak dnes celá 
Morava odkázána jest na dovoz ledu 
z Vídně. Pociťují to trpce nejen velká 
moravská města a jich restaurace 
a řezníci, nýbrž i naše pivovary a mlé-
kárny. Starobrněnský pivovar a také 
restaurace, čepující plzeňské pivo, totiž 
mají poměrně dost ledu, takže jich piva 
začínají v konsumu vytlačovat oblíbe-
ná piva z našich pivovarů, hlavně pře-
rovské a litovelské, ač při dostatku ledu 
nebylo by to možným. Proslýchá se, že 
litovelský pivovar rozhodl se proto zaří-
dit si vlastní výrobu umělého ledu. V téže 
situaci jsou všechny rolnické české 
pivovary střední a severovýchodní 
Moravy, a proto snad by se doporučova-
lo, kdyby otázka ta řešena byla zřízením 
společné ledovky, jež umístěna by byla 
buď v Olomouci neb v Přerově. 
Zdroj: Přerovský obzor 14. 7. 1916 

Nedostatek ledu 
na Moravě

POPLATKY ZA ODBĚR 
LEDU

Odběr ledu na řece Bečvě pro 
Hanácké pivovary, n. p., závod 
v Přerově, a to za každou koňskou 
fůru ledu poplatek ve výši 15 Kč, 
za každé auto, respektive vlečný 
vůz, poplatek ve výši 30 Kč. Před-
pokládaný odběru ledu za rok: 
100 koňských fůr a 353 aut.
Zdroj: Městský stavební úřad 
z roku 1949
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První středa v měsíci bude v kině patřit dokumentům
  Filmoví fanoušci se dočkali – v kině Hvězda se od poloviny prosince po více než měsíční pauze znovu promítá. Po 21 letech kino provozuje 

město, přesněji Kulturní a informační služby města Přerova. Po odmlce, která byla způsobená předáváním kina, tak diváci přišli do nového 
interiéru. U vchodu je ze stěny vítá postava E.T. mimozemšťana, o kousek dál si nese King Kong v náručí Adinu Mandlovou a Oldřicha Nového. 
Namalovaní hrdinové ze stříbrného plátna tak na návštěvníky shlíží přímo ze stěn foyer. Jaké další novinky diváky čekají, jsme se zeptali nové 
vedoucí kina Hvězda Svatavy Měrkové.
Připravujete nějakou zásadnější 
změnu v programové nabídce?
Chtěla bych trochu upra-
vit promítací časy, alespoň 
v neděli, abychom posled-
ní představení hráli v 17 ho-
din. Do kina dojíždí spous-
ta lidí z okolí a mají co dělat, 
aby stihli večerní spoje, ať už 
vlaky, či autobusy. Ráda bych 
také zpestřila nabídku fi lmů, 
a to tak, že budeme střídat 
více titulů, ať si každý divák 
vybere podle svého zájmu. 
Nově jsme nasadili také do-
kumenty, tak uvidíme, jak se 
na ně budou Přerované tvá-
řit. Dokumentárním snímků 
bude patřit vždy první středa 
v měsíci. Hned 4. ledna hra-
jeme Příběh lesa – od tvůr-
ců Mikrokosmu nebo Ptačího 
světa, a na programu je dále 
David Bowie is... Ten mapuje 
nejúspěšnější výstavu v his-
torii Victoria & Albert Musea 
v Londýně, která představila 
obdivuhodnou sbírku textů, 
originálních kostýmů, módy, 
fotografi í, hudebních video-
klipů, Bowieho vlastních ná-
strojů a přebalů alb. A divácká 
pecka bude LaLa Land, což 
je moderní pojetí klasického 
hollywoodského milostného 
románu umocněného skvělý-
mi písničkami. Na Oscarech 
o něm rozhodně uslyšíme.

Jak je to vlastně s cenami 
za vstupné?
Cenu lístků si neurčujeme 
my, ale distributoři. Třeba 
za novinku ve 3D obvykle ná-
vštěvníci zaplatí 150 korun. 
Distributor pak může povo-
lit dvacetikorunovou dětskou 
slevu, ale zase ne u všech fi l-
mů. Distributoři však ceny 
přizpůsobují skutečnosti, že 
Hvězda je regionální kino, ne 
multikino. Snaží se nám vyjít 
vstříc.

Oblíbená představení BioSenior 
i fi lmy pro děti Bijásek v pro-
gram zůstaly, jsou tam ale ur-
čité změny.
V rámci Bijásku chceme vy-
zkoušet nedělní dopolední 
představení, kdy fi lm pro-
mítneme v deset hodin, aby 
třeba tatínek s dítětem vyrazil 
do kina a maminka mohla mít 
klid na přípravu oběda. Uvidí-
me, jak se nový čas ujme, zatím 
to v lednu zkoušíme ve dvou 
nedělích. Zároveň na neděli 

zařazujeme také představení 
BioSenior, a to na 15. hodinu. 
Senioři, když mají jít do kina 
v 18 a ve 20 hodin, tak už je to 
pro ně dost pozdě. A to platí 
i pro dojíždějící, takže jsme čas 
přesunuli na odpolední dobu. 
Od Nového roku jsme také 
zařadili více promítání pro 
seniory za cenově zvýhodně-
né vstupné, dosud bývalo jen 
jedno představení v měsíci, 
teď budou čtyři.

V kině se promítaly i koncerty, 
budete v nich pokračovat?
Z reakcí na sociálních sí-
tích víme, že lidé si je žádají, 
a to jak koncerty rockových 
hvězd a popmusic, tak i ope-
ry. V pátek 13. ledna promí-
táme Rammstein in America, 
dokument o kapele a koncert 
z Madison Square Garden. 
Diváci si mohou vybrat, jestli 
chtějí vidět pouze dokument, 
nebo i živý koncert, nebo jen 
koncert. Ten se promítá pou-
ze jeden večer ve sto kinech 
v České republice. V únoru pak 
bude koncert Adele z Royal
Albert Hall.

Prodej vstupenek probíhá stej-
ným způsobem, jak byli ná-
vštěvníci kina zvyklí? 
Lidé si mohou prohlédnout, 
jaké fi lmy budeme hrát, 
na novém webu www.kinoh-
vezdaprerov.cz a zároveň si 

je tam i objednat a zakoupit si 
lístky online. Brzy by měl být 
v provozu také terminál, takže 
bude možné v pokladně kina 
platit kartou. V průběhu pro-
since jsme zaznamenali, že si 
nás lidé na internetu pletou 
s kinem Hvězda v Uherském 
Hradišti. Zadají si rezervaci 
do kina Hvězda, ale nevšim-
nou si, že si ji udělali v Uher-
ském Hradišti, a potom přijdou 
k nám a jsou nemile překvape-
ní, že nemají lístky a že vůbec 
v tu dobu nepromítáme. Stalo 
se nám to u fi lmu Anděl Páně 2,
který jsme měli beznadějně 
vyprodaný, a někteří návštěv-
níci tak odcházeli s nepoříze-
nou. Takže apelujeme na divá-
ky, aby se vždy dobře podívali, 
kam si lístek rezervují.

Budete zvát do kina i režiséry 
k besedám s diváky?
V sobotu 28. ledna promítá-
me český fi lm Miluji tě modře, 
který se natáčel v Olomou-
ci, a na jeho premiéru by měl 
do Hvězdy přijet i režisér fi lmu 
Miloslav Šmídmajer. Bude to 
naše první premiéra i s režisé-
rem a rádi bychom v tom po-
kračovali.

Jak se osvědčila novinka - první 
fi lmová burza, která byla o zla-
té neděli?
Osvědčila se. Lidé se přišli 
podívat hlavně v dopoledních 

hodinách, nakoupili si dárky 
– knížky k fi lmům i komiksy, 
a odcházeli také s našimi no-
vými tričky s fi lmovou tema-
tikou.

Vtipné a zdařilé jsou výjevy 
ze světových i českých fi lmů 
na stěně ve foyer kina, kdo je je-
jich autorem?
Výjevy ze světových fi lmů, 
které v sobě mají české prvky 
s propojením na Přerov – třeba 
Godzilla útočící na naše kino 
nebo Forest Gump na jedné la-
vičce s Marfušou u Mrazíka, to 
je z hlavy Elišky Lišky - ilus-
trátorky a grafi čky původem 
z Přerova, která žije v Kanadě. 
Kino má také nové logo, které 
se v příštím roce objeví i na jeho 
fasádě, jeho autorem je Jan Ku-
lich z Ostravy. Logo i výmalba 
se líbí, lidé se u vstupu s fi lmo-
vými hrdiny fotí a miláčkem 
publika se stal hlavně růžový 
E.T. u vstupu. (ilo)

KINO od listopadu převzaly Kulturní a informační služby města Přerova, novou vedoucí je Svatava Měrková.  Foto: Otto Měrka

kino Hvězda v číslech

  Poprvé se v kině promítalo v roce 
1975

  Kinosál má 399 míst, z toho 
15 dvojsedadel, 

  Celý objekt je bezbariérový
  Kino je zároveň krytem CO, 

v němž by v případě nebezpečí 
našlo útočiště 900 lidí. 
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Fotografi e a kované plastiky v galerii vystřídají 
obrazy a smaltované šperky Evy Pešákové
 „Tanči mi na svou krásu s hoří-
cími houslemi…“ začátek songu 
Leonarda Cohena zvolila olo-
moucká výtvarnice Eva Pešá-
ková jako název své expozice, 
která v Galerii města Přerova 
zahájí výstavní kalendář roku 
2017. Obrazy, smaltované ob-
jekty a šperky tu budou k vidění 
od 12. ledna. Umělecké vyznění 
enkaustik a smaltů při verni-
sáži doplní interpretace slavné 
Cohenovy písně v podání Kate-
řiny a Petra Stojanových. 

Eva Pešáková studovala 
na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomou-
ci, celou svou profesní dráhu 
působila jako výtvarná peda-
gožka. Nejčastěji se věnovala 
smaltovanému šperku a smal-
tovaným objektům, v posled-
ních letech maluje způsobem 

enkaustiky. „Jedná se o malíř-
skou techniku starověkého an-

tického původu, při níž se užívá 
barvivo třené se zvlášť připra-

veným voskem. Už ve starém 
Řecku se tato vosková malba 
horkem spojovala a vpalova-
la do podkladu, byla napojena 
voskem, tedy enkaustiková-
na,“ vysvětluje malířka. 

Na výstavě budou k vidění 
bezmála tři desítky velkofor-
mátových obrazů Evy Pešá-
kové a mnohé její autorské 
smalty. „Expozici uvede olo-
moucká výtvarnice Zuzana 
Hrubošová, na zahájení za-
tančí step Iveta Pokorná a Bar-
bora Omelková. Eva Pešáková 
bude v Galerii města Přerova 
vystavovat do 19. února, poté 
ji vystřídají snímky polské-
ho fotografa Grzegorze Sido-
rowicze, který používá me-
todu camera obscura,“ uvedla 
vedoucí Galerie města Přerova 
Lada Galová. (red)

Musica fi guralis rozezní zámek 
na Tříkrálovém koncertu

Milovníci vážné hudby by si 
neměli nechat ujít Tříkrálový 
koncert s Musicou fi guralis 
v Mervartově síni přerovské-
ho zámku na Horním náměstí. 
Koncertní mistři se tentokrát 
zaměřili na moravské sym-
foniky, jejich skladby zazní 
v neděli 8. ledna v 17 hodin.

Musica fi guralis se zaměřuje 
na stylovou interpretaci hud-
by zejména druhé poloviny 
18. století a hudebníci často 
hrají na dobové nástroje. Sou-
bor založil cembalista a var-
haník Marek Čermák v roce 
1997. Umělecká činnost ansám-
blu se po pěti letech rozrostla 
o interpretaci pozdně barokní 
a klasicistní hudby dochované 
na území Čech, Moravy, Slez-

ska, Rakouska a Itálie. Reper-
toár souboru se vztahuje ze-
jména k dosud neznámým 
skladatelům, mezi něž se řadí 
dómští kapelníci v Olomouci, 
řádoví skladatelé a kantoři pů-
sobící na Moravě a ve Slezsku, 
v Čechách, ve Vídni a jejím okolí. 

V Přerově zazní reprezen-
tativní orchestrální skladby 
klasicismu na Moravě sklada-
telů Antona Neumanna, Jose-
pha Puschmanna a Wenzela 
Müllera. Na barokní housle 
zahraje Eleonora Machová 
a Vít Nermut, na barokní vio-
lu Ivan Bečka, violoncello ro-
zezní Petra Machková-Čado-
vá,  violon František Dvořák 
a za cembalo usedne Přerovan 
Marek Čermák. (ilo)

Kniha mapuje historii Na Marku
i současnost této lokality

  Stostránková publikace Přerov – Na Marku, příběh jednoho místa 
s podtitulem Svědectví archeologických pramenů aneb Kudy kráčel 
Komenský, zaznamenává v historických souvislostech vývoj lokality 
Na Marku, kde dnes stojí Památník jednoty bratrské.

Autory brožované publikace, 
která vyšla v listopadu, jsou 
historik Jiří Lapáček a archeo-
logové Zdeněk Schenk a Jan 
Mikulík, kteří Na Marku pro-
váděli archeologický výzkum. 
Tři úvodní kapitoly jsou věno-
vány jednotě bratrské v Přero-

vě, bratrskému 
školství a Janu 
Amosovi Ko-
m e n s k é m u . 
V následují-
cích kapitolách 
a rcheologové 
Zdeněk Schenk 
a Jan Mikulík 
popisují arche-
ologický vý-
zkum v Mostní 
a v Pivovarské 
ulici a hlav-
ně Na Marku, 
kde odkryli 
duchovní cen-
trum jednoty 
bratrské. Pub-
likace přináší 
desítky foto-
grafi í historic-
kých doku-
mentů, snímky 
z archeologic-
kého výzkumu 
včetně fotogra-

fi í nalezených artefaktů i nové 
snímky z loňského otevření 
Památníku jednoty bratrské 
z 11. září.  
Kniha je v prodeji v Městském 
informačním centru na ná-
městí TGM v Přerově, její cena 
je 150 korun. (ilo) 

VÝSTAVA „Tanči mi na svou krásu s hořícími houslemi…“ olomoucké výtvarnice Evy 
Pešákové  bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. ledna v 17 hodin.  Foto: archiv EP

MUSICA FIGURALIS představí na Tříkrálovém koncertu moravské symfoniky. 
 Foto: archiv MF
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Lektorka pilates: Jsme tak mladí, jak máme pružnou páteř
  Třikrát týdně se věnuje skupinka žen cvičení pilates pod vedením lektorky Ivony Krejčířové. Ta se pilates a pohybovou terapií, k níž po-

stupně přibrala další metody, zabývá už dvanáct let. Harmonické klidné cvičení, kdy se protahují všechny svalové skupiny těla, si cvičenky 
různého věku pochvalují.
Lektorka Ivona Krejčířová 
se k Pilates dostala v době, 
kdy pobývala několik měsíců 
v Anglii. “Tehdy jsem se se-
známila s pro mne neznámou 
cvičební metodou, která mě 
natolik zaujala, že jsem si z An-
glie přivezla výuková DVD, 
podle nichž jsem ráda cviči-
la,” vzpomněla na své začát-
ky Ivona Krejčířová. Později 
se přihlásila do Pilates acade-
my k paní Sabongui v Praze. 
“Po absolvování téměř ročního 
kurzu jsem začínala se základy 
Pilates v hodinách tělocvi-
ku v základní škole a v Sokole 
Přerov s úžasnými cvičenkami 
důchodového věku,” zmínila 
lektorka, která se tomuto cvi-
čení věnuje už více než 12 let. 
Cvičení probíhá na podložce, 
a cvičenky používají různé 
cvičební pomůcky jako over 
ball, pilates ručník, posilovací 
gumu, tenisový míček, pilates 
kruh a šátky. Metodu Pilates 
cvičení Ivona Krejčířová rozší-
řila o další activity. “Absolvo-
vala jsem řadu kurzů a škole-
ní, takže nyní Pilates doplňuji 
a kombinuji mimo jiné s pohy-
bovou terapií, se cviky z Dor-
novy metody a energetický-
mi cvičeními podle východní 
medicíny,” vysvětluje lektorka 
jejíž hodiny navštěvují hlav-
ně ženy různého věku. Ob-
čas na cvičení zavítají i muži, 
kterým to buď doporučí lékař, 
nebo je přemluví partner-
ky. Ženy chodí hlavně kvůli 
kondičnímu cvičení, jiné aby 
předcházely bolestem. “Mí-
vám problémy s bolestmi zad 
a cvičení mi pomáhá. Jsem 
na mateřské s dcerou a při pra-

videlném cvičení, pociťuji úle-
vu od bolesti zad,” svěřila se 
Jitka Raková, která navštěvuje 
cvičení spolu se svou mamin-
kou. Mezi pravidelné cvičen-
ky patří i Božena Pospíšilová. 
“Cvičím pro radost z pohybu 
a pro dobrý pocit, že pro sebe 
něco dělám, abych se udrže-
la v dobré kndici,” říká 78letá 
Božena Pospíšilová, která  ho-
diny Pilates už navštěvuje 10 
let. “Mám stálé klientky a prá-
vě paní Božena patří k těm, 
které mně svou přítomností 
dělají radost. Tato dáma cvičí 
dvakrát týdně a všechny cviky 
zvládá skvěle,” uvádí příklad 
cvičenky, která by mohla být 
vzorem mnohem mladším že-
nám, Ivona Krejčířová. 

Existují diagnózy a věkové 
skupiny, pro něž cvičení Pi-
lates není vhodné? “Hodiny 
jsou vhodne v podstate pro 
vsechny vekove kategorie, 
zeny i muze, pro osoby s nad-
vahou, se sedavym zamestna-
nim, pro tehotne zeny i zeny 
po porodu i deti. Dokonce I pro 
ty, kteří pokračují v rehabili-
tační lečbě nebo jsou v rekon-
valescenci. Cvičení ma mini-
mum kontraindikací, vetšina 
jich je dočasná, a to především 
při akutních, horečnatých, 
krvacivých, infekcnich  ci 
zanetlivych onemocnenich, 
tromboze nebo ruznych zra-
nenich, kdy je mozne cvicit 
az po dohode s osetrujicim le-
karem,” doplnila Krejčířová. 

Cviky jsou zamereny zejmena 
na posilovani a protahovani 
skupiny brisnich, hyzdovych 
a zadovych svalu, zlepseni 
svalove koordinace a rovno-
vahy, zlepsuje se cirkulace 
krve, odstranuje nadbytecne 
svalove napeti,  upravuje se 
traveni a drzeni tela. “Veskera 
sila a pohyb vychazi ze stre-
du naseho tela a spravneho 
hlubokeho dychani. Celkove 
je cviceni zamereno na budo-
vani stability a pohyblivosti 
patere, sam autor teto metody 
J.H. Pilates rikal: “Jste totiz 
tak mladi, jak mate pruznou 
pater,” vzpomněla na zakla-
datele cvičební metody Ivona 
Krejčířová. (ilo)

TŘIKRÁT TÝDNĚ cvičí lektorka Pilates Ivona Krejčířová se skupinkou žen. 
Některé cvičenky chodí kvůli kondici, jiné,  aby předcházely třeba bolestem zad. 
 Foto: Ingrid Lounová

Starší žáci ZŠ Za Mlýnem vybojovali ve fl orbalu v kraji stříbro
 Koncem roku se uskutečnily 
fl orbalové turnaje žáků 8. a 9. 
ročníků základních škol, ter-
cií a kvart gymnázií v rámci 
soutěží AŠSK. Z přerovského 
regionu startovalo v okrsko-
vých kolech celkem 10 týmů. 
Družstvo ZŠ Za Mlýnem s pře-
hledem zvítězilo a postoupilo 
tak z prvního místa do okres-
ního fi nále. 

Okresní fi nále se konalo 
23. listopadu v Městské hale 
v Přerově za účasti pěti nej-
lepších týmů okresu Přerov. 
Zúčastnila se ho družstva ZŠ 
1. máje Hranice, ZŠ Hustope-
če, Gymnázia J. Škody a ZŠ 
Želatovská.  I když chlapci ze 

ZŠ Za Mlýnem mezi největ-
ší favority turnaje nepatřili, 
těmi byly týmy ZŠ Želatovská 
a Gymnázia J. Škody, porvali 
se a předvedli skvělé výko-
ny. Ve třetím utkání sice za-
váhali a těsně prohráli s žáky 
Gymnázia J. Škody, ale v po-
sledním utkání turnaje jsme 
nastoupili proti dosud nepo-
raženému družstvu ZŠ Žela-
tovská. V tomto zápase podali 
hoši vynikající výkon založe-
ný na skvělém pohybu a práci 
v defenzívě. Zaslouženě zví-
tězili 2:1, tím obsadili 1. místo 
v okresním fi nále, které jim 
zaručilo postup do krajského 
kola. 

Krajské fi nále se odehrálo 
v polovině prosince opět v měst-
ské hale v Přerově. Startovalo 
v něm pět týmů. Vždy se jedna-
lo o vítěze jednotlivých okresů 
Olomouckého kraje. Do turnaje 
vstoupili  žáci ze ZŠ Za Mlýnem 
se ZŠ Mikulovice a zvítězili 2:0. 
Ve druhém utkání nastoupi-
li proti reprezentantům okresu 
Olomouc - ZŠ Lutín. Tým tvo-
řili hráči místního fl orbalového 
týmu FBC a úroveň jejich doved-
ností byla nad síly Přerovských. 
I přes optickou převahu chlap-
ci nedokázali vstřelit výborně 
chytajícímu brankáři Lutína gól, 
naopak výborní střelci soupe-
ře mířili třikrát do sítě Přerova 

a tým ZŠ Za Mlýnem prohrál 
0:3. Hoši se po tomto zápase 
rychle vzpamatovali z prohry 
a ve skvělém utkání se ZŠ Něm-
čice dokázali otočit nepříznivý 
vývoj skóre z 2:3 na výhru 4:3. 
V posledním utkání nastoupili 
proti Šumperku, kluci vyhrá-
li 3:0 a obsadili tak výborné 
2. místo v krajském fi nále. 

Poděkování za vynikající re-
prezentaci školy patří žákům: 
Pavlu Bajerovi, Jonáši Kožucho-
vi, Jakubu Stavělovi, Dominiku 
Keňovi, Jiřímu Vyňuchalovi, 
Petru Mirvaldovi, Tadeáši Ko-
ryčanovi, Filipu Petrovi, Davidu 
Kostrzitzovi, Adamu Kotěšov-
skému a Martinu Handlovi. (v.k.)

info

Metodu pilates cvičení vypracoval 
během první poloviny 20. století 
Joseph Hubertus Pilates. Cílem jeho 
cvičební metody je zlepšit kontrolu 
nad svým tělem, posílit jej a zlepšit 
jeho ohebnost. Pilates věřil, že 
duševní a tělesné zdraví jsou spoji-
tými nádobami a že cvičení dokáže 
uzdravit tělo z nemoci. Inspiroval se 
ve starých kulturách, v dětství sám 
trpěl astmatem, křivicí a revma-
tickou horečkou. Když se rozhodl 
tyto potíže překonat, přivedlo ho to 
ke studiu východních i západních 
forem cvičení.
Studoval nejen jógu, ale i učení zenu 
či životosprávu podle starých Řeků 
i Římanů. Na základě toho se snažil 
sestavit cvičení, v němž dochází 
k vědomé souhře těla a mysli. Uvě-
domil si také, jak velký význam má 
zapojení správného dýchání.

Zdroj: Wikipedie 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov

Eva Machalová, 725 017 083

1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 6 km, sraz v 10 hod. u sokolov-
ny, vede Válková
5. 1. Křtomil–Lipová–Dřevohostice, 
7 km, autobus 10.45 hod.,aut. nádraží, 
zastávka č. 23, vede Szabóová
7. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 12 km, 
vlak 8.26 hod., vede Válková
12. 1. Horka–kolem Olomouce–Olo-
mouc, 12 km, vlak 7.35 hod., vede 
Láhnerová (přistoupí v Brodku)
14. 1. Ramzová–Paprsek–Ramzová, 
15 km, vlak 6.22 hod., vede Bernátová
19. 1. Grymov–Přerov, 8 km, autobus 
8.30 hod., aut. nádraží zastávka č. 20, 
vede Jančová
21. 1. Domašov–Jívová–Hlubočky, 18 
km, vlak 7.08 hod., vede Sedláková
26. 1. Kopřivnice–Hukvaldy, 10 km, 
vlak 7.27 hod., vede Bernátová
26. 1. Brodek–Citov–Věrovany–Dub 
nad Moravou, 10 km, vlak 9.04 hod., 
vede Lančová (přistoupí v brodku)
28. 1. Brno–V. Klajda–Šumbera–
Brno, 15 km, vlak 7.36 hod., vede 
Šťávová (čeká v Brně) 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 

Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, hvězdicový výstup, trasu i 
způsob výstupu si volí každý účastník 
sám, setkání účastníků a vydávání 
pamětních listů u památníku nad Pře-
rovskou roklí v době 10–14 hod.
4. 1. Tradiční vycházka zimní Žebrač-
kou v novém roce, do 10 km, odchod v 
10 hod., vede Poláková
7. 1. Lipník n. B.–Helfštýn–Podhů-
ra–Lipník n. B., 12 km, vlak 8.26 hod., 
vede Vaculík
11. 1. Bystřice p. H.–Sv. Hostýn–Bys-
třice p. H., 12 km, bus 8 hod., vede 
Punčochářová
14. 1. Brodek–Citov–Věrovany–
Tovačov, 12 km, vlak 8.06 hod., vede 
Punčochářová
18. 1. Záhlinice–rybníky–Zámeček–
Kroměříž, vlak 7.35 hod., vede Pěček

21. 1. Horní Moštěnice–Beňov–Újez-
dec–Přerov, 12 km, vlak 7.35 hod., 
vede Vaculík
24. 1. Členská schůze v restauraci 
Bečva, v 17 hod.
25. 1. Huštěnovice–Jalubí–Velehrad–
Staré Město, 15 km, vlak 7.35 hod., 
vede Bartošík
28. 1. Tlumačov–Kvasice–Otrokovi-
ce–Tlumačov, 15 km, vlak 7.35 hod., 
vede Pěček

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, hvězdicový výstup, setkání 
u Památníku nad Přerovskou roklí 
10–14 hod.
3. 1. Schůze v restauraci Pivovar, 
program na další měsíc, promítání 
z akcí, 19 hod.
7. 1. Zimní výstup na Helfštýn, hvěz-
dicový výstup na hrad Helfštýn, libo-
volná trasa, vlak 8.26 hod.
7. 1. Zimní kondiční běhy, délka 5 a 10 
km, vede Jakubíček, sraz v 9 hod. u 
lávky u tenisu v Přerově
16. 1. Zimní běh podél Bečvy, Grymov, 
Obecní stodola, délka 10 km, Salix 
Grymov – prezentace 9–10.45 hod., 
start v 11 hod., vlastní auto 10 hod. 
26.–31. 1. Lyžařský přejezd Jizer-
ských hor, Jizerka, túry polehku v 
upravených stopách, vede Balcárek 
ml., KČT Jablonec nad Nisou, vlak 
4.59 hod. 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

Otevírací doba: Út–pá 8–17 hod.  
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy:

14. 1.–19. 3. Učení nemá být mučení, 
historické i současné vzděláva-
cí trendy na stránkách časopisu 
Komenský, 2. patro přerovského 
zámku
Do 12. 3. Tajemství pravěké osady 
v Hlinsku odhalena? Reprezentativní 
výstava o jedné z nejvýznamnějších 
archeologických lokalit Přerovska, 
velký výstavní sál.
Do 31. 3. Komenský? Toho už jsme 
někde viděli! Výstava představí 
takzvaný druhý života Jana Amose 
Komenského s důrazem na běžně 
dostupné předměty (pohlednice, 
bankovky, odznaky apod.). 
Akce:

17. 1. Komentovaná prohlídka výsta-
vy: Tajemství pravěké osady v Hlin-
sku odhalena? Velký výstavní sál 
přerovského zámku, 17 hod.

Dlouhodobě nabízené ani-
mační programy ke stálým 
expozicím:

Expozice archeologie – „Jak k nám 
lovci mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na 
pravěkého člověka“ (speciálně pro 
střední školy)
Expozice mineralogie – „Dobrodruž-
ná výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský

Veselé příběhy ze staré školy
Od metličky k rákosce – poučně žer-
tovné posezení ve školních škamnech
Pohádkové povídání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro mateřské a 
základní školy) 
Dobrodružné bádání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro střední 
školy)
Kontakt na tel. 581 250 531 
– pokladna muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.; so–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Akce:

14. 1. Mezinárodní sčítání vodního 
ptactva. Spolu se sčitateli můžete 
vidět zajímavé zimní hosty z ptačí 
říše na Kvasické pískovně, v okolí řek 
Moravy a Rusavy, na Záhlinických 
rybnících a na Hulínské pískovně, sraz 
na vlakovém nádraží v Tlumačově v 
8:10 hod. 
20. 1. Výtvatná dílna: brož, metodou 
mokrého plstění vlny si vyrobíme 
brože na kabát nebo kabelku, 16–19 
hodin v budově ORNIS, přihlášky na 
kosturova@prerovmuzeum.cz nebo 
581219910.
21. 1. Zimní prohlídka parku Michalov, 
procházka parkem, ukázky dřevin ve 
vegetačním klidu, odchod od budovy 
ORNIS v 9 hod.

26. 1. Žížaly v kuchyni, přednáška 
ekoporadny o tom, jak získat vlastní 
kompost s pomocí žížal ve vaší 
kuchyni, od 17 hod., Korvínský dům.
27. 1. Uzávěrka výtvarné soutěže pro 
děti na téma Zelenina plná vitamínů, 
podmínky soutěže na www.ornis.cz v 
sekci pro školy.

Výukové programy 
pro školy, kroužky 
a jiné zájmové skupiny:

Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@
prerovmuzeum.cz, informace o pro-
gramech na www.ornis.cz

Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí.
Semínkovna, sdílení a nekomerční 
výměna semen, po–pá 8–16 hod.

HRAD HELFŠTÝN

pro veřejnost uzavřen

7. 1. 2017 Novoroční výstup na hrad, 
8–15 hod.

MĚSTSKÝ DŮM

8. 1. Nedělní párty při dechovce, hraje 
Záhorská kapela, ve 13.30 hod.
15. 1. Moravská fi lharmonie Olomouc 
– Mania Beatles, nejznámější písně 
slavné skupiny Beatles v symfonic-
kém provedení MFO, Q VOXU, operní-
ho doprovodu, saxofonu a kytary, od 
19.30 hod.
22. 1. Karneval – zpíváme a tančíme 
s Míšou Růžičkovou, karnevalový 
program šitý na míru pro celou rodi-
nu, od 15 hod.
29. 1. Nedělní párty při dechovce, 
hraje kapela Mini, ve 13.30 hod.

Plesová sezona

7. 1. Gymnázium J. Škody, stužkovací 
ples třídy 4. B, 19 hod.
13. 1. Montáže + Progress OK, XI. Čes-
ko-Slovenský ples, 20 hod.
14. 1. Obchodní akademie a Jazyková 
škola, stužkovací ples 4. A+4. B, 19 
hod.
20. 1. Gymnázium J. Škody, Repre-
zentační a stužkovací ples třídy 4. A, 
ve 20 hod.
21. 1. Děkanát Přerov, XXII. Farní ples, 
ve 20 hod.
27. 1. GJB a SPgŠ, stužkovací ples 
SPgŠ – třída 4. C, v 19 hod.
28. 1. Delta Morava, Reprezentační 
ples VŠL, ve 20 hod.
Předprodej MIC, tel.: 581  587 711



Denní zpravodajství na www.prerov.eu 15servis

www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – leden 2017                                                   změny vyhrazeny!
dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity

společná sauna 

z bazénu
sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15–7.30; 10–14 6.15–7.30; 10–14 imobilní 11–13 zavřeno v párech 15–21

Úterý 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–20 15–21 ženy 14–21

Středa 18–20 6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–21

6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–19 18–21 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; 9–21 6.15–7.30; 9–15; 
17.30–20.00 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
aqua aerobic 16–16.45 10–18 společná 10–18

výjimky (jak se plave v uvedené dny)

neděle 1. 1. 2017 zavřeno
pondělí 2. 1. 2017 10–19 10–19 zavřeno v párech 15–21

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Akce pro dospělé:

5. 1. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod.
10. a 19. 1. Používáme tablet – před-
nášky Pavla Cimbálníka, učebna MěK 
v Přerově, od 16 hod.
16. 1.–13. 2. Základy práce s MS Excel 
2013 pro začátečníky – PC kurz pro 
začátečníky, učebna MěK v Přerově, 
každé pondělí 16–18 hod.
17. 1. Olomoucký hrad - přednáška Šte-
fana Blaha o přemyslovské Olomouci, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod.
18. 1. Na mámině kole napříč Balká-
nem – cestopisná beseda s Radomí-
rem Čížkem, sál Ministerstva země-
dělství ČR v Přerově, od 17 hod.
20. 1.–17. 2. Ovládání PC s Windows 
10 pro mírně pokročilé – PC kurz, 
učebna MěK v Přerově, každý pátek 
9–11 hod.
24. 1. Slavnostní ukončení zimního 
semestru VU3V (jen pro studenty a 
jejich rodinné příslušníky a přátele), 
Mervartova síň Muzea Komenského v 
Přerově, od 15 hod.
26. 1. Rok 2017 z pohledu numerologie 
– přednáška Dagmar Halotové, učeb-
na MěK v Přerově, od 17 hod.
30. 1. Kulturní akademie knihovny na 
téma Tomáš Baťa st. – obuvnický král, 
učebna MěK v Přerově, od 13 hod.
31. 1. Virtuální Univerzita třetího věku 
– videopřednáška na téma Cestování 
(pro již přihlášené studenty), učebna 
MěK v Přerově, 10–12 a 13–15 hod.

Akce pro děti:

3. 1. Tvořivá dílna – skládanky z 
čajových sáčků, půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
5., 12., 19., 26. 1. X-BOX (pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, od 14 hod.
5. a 19. 1. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
14. 1. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, od 
9 hod.

Akce v místních částech:

5., 12., 19., 26. 1. Společenské deskové 
hry, Kozlovice, od 16 hod.

9. 1. Turnaj v luštění křížovek, Lověši-
ce, od 16 hod.
12. 1. Tvořivá dílna – domácí skřítek, 
Čekyně, od 16 hod.
17. 1. Tvořivá dílna – sněhulák z 
ponožky, Újezdec, od 16.30 hod.
19. 1. Tvořivá dílna – sněhulák, Lýsky, 
od 16 hod.
23. 1. Tvořivá dílna – zvířátka z papí-
ru, Henčlov, od 17 hod.
23. 1. Tvořivá dílna – záložky do knih, 
Vinary, od 17 hod.
26. 1. Tvořivá dílna – Olaf z Ledového 
království, Žeravice, od 16.30 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a

2. 1. Podceňovaný zabiják: zápal plic – 
Olga Župková, 10.15 hod.
2. 1. Cvičení paměti, 11.15 hod.
3. 1. Vycházka s trekingovými holemi: 
Kroměřížské betlémy, sraz v 9.15 
hod. na vlakovém nádraží (vlak v 9.24 
hod. do Hulína, odtud v 9.38 hod do 
Kroměříže), začínáme u kostela sv. 
Mořice v 10.15 hod.
9. 1. Maroko 3. část – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
10. 1. Vycházka s trekingovými holemi: 
Podél tenisových kurtů k nemocnici a 
zpět, sraz v 10.15 hod. v centru SONUS.
11. 1. Kavárna pro seniory: Andalusie 
– Helena Patočková, 16 hod.
16. 1. Finanční plánování a potřeby – 
Jaroslav Kuboš, 10.15 hod.
23. 1. Alzheimerova choroba – Karolí-
na Jandová, 10.15 hod.
30. 1. Rukodělná činnost: keramika, 
10.15 hod.

Zdravotní cvičení 
s lektorem vždy 
v po a čt od 9 do 10 hod. 
Internet pro seniory vždy v po 
od 9 do 13 hod. Lektor je přítomen od 
12 do 13 hod.
PC kurz pro začátečníky - 
sedm lekcí, vždy v po 13–14.30 hod. 
Kurz začíná v po 27. 2., cena kurzu je 
450 Kč. 
PC kurz pro pokročilé – pět lekcí, 
vždy v po 14.45–16.15 hod. Kurz začíná 
v po 27. 2., cena kurzu je 400 Kč. 

PC kurz: základy práce 
s tabletem – kurz se skládá ze 
dvou lekcí, v pondělí 14.45–16.15 
hod. Začíná v po 13. 2., cena kurzu je 
200 Kč.
Kurzy probíhají v Centru SONUS, 
přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

SVČ ATLAS a BIOS

2. 1.  Vyhlášení 2. kola fotosoutěže 
pro děti a mládež do 18 let „Lidé 
kolem nás“, uzávěrka prací 13. 2., 
BIOS
28. 1. Vystoupení Taneční školy 
v Městské sportovní hale (vedle zim-
ního stadionu), v 17 hod.
1. 2. Pololetní vystoupení gymnastiky 
v Klubu Teplo, od 17 hod.
Keramické hrátky páteční 15–17 hod., 
sobotní 8–11 hod., přihlášky předem, 
v Atlase

DUHA KLUB DLAŽKA

1.–3. 1. Novoroční šachy
13. 1. Český ples, V klub, 19.30 hod.
20. –22. 1. Zimní Dláždění – Domašov 
nad Bystřicí, akce pro dospělé, rodiče 
s dětmi a mládež
25. 1. Kukulín s Janem Hrubým – kelt-
ská hudba v Klubu Teplo, od 20 hod.
2.–5. 2. Zimní rodeo – Pohořany, 
akce pro rodiče s dětmi a dospělé

DUHA KLUB RODINKA

Miniškolka – každý den 6–16 hod. (po 
domluvě do 18 hod.), individuální pří-
stup, prvky Montessori pedagogiky, 
zážitková pedagogika
Malý badatel – pondělí 16–17 hod., 
kroužek plný vědy, pokusů a her pro 
děti od 3 do 7 let
Tělocvičení s rodinkou – čtvrtek 
17–18 hod., pohybové hry v tělocvič-
ně pro děti od 2 let

LOUTKOVÉ DIVADLO

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

8. 1. Popelka
15., 22., 29. 1. Začarovaný les
Představení začínají vždy ve 14 a v 16 

hodin v Loutkovém divadle Sokola 
Přerov. 

 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

8. 1. Moravští symfonikové v podání 
souboru Musica Figuralis, na koncertě 
zazní reprezentativní orchestrální 
skladby klasicismu na Moravě, Mervar-
tova síň přerovského zámku, v 17 hod.

KLAVÍRNÍ KONCERT

15. 1. Koncert Barbory Dostalíkové, 
Mervartova síň přerovského zámku, 
v 18 hod.

KERAMIKA ÚJEZDEC

5. 1. Vyrábíme z keramiky sněhuláka, 
od 15.30 hod.
12. 1. Vyrábíme z keramiky tužkovník, 
od 15.30 hod.
19. 1. Akce taneční podložky, od 15.30 hod.
26. 1. Glazování, od 15.30 hod.

2017
18.2.
v 10:00 hod.

PØEROV
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2. 1.   v 17:30 hod. Dítě Bridget Joneso-
vé 2D, dabing, (od 15 let)

  ve 20:00 hod.  Noční zvířata 2D, 
titulky, (od 15 let)

3. 1.   v 17:30 hod. Pasažéři 2D, titulky, 
(od 12 let)

  ve 20:00 hod. Assassin’s Creed 
3D, titulky, (od 12 let)

4. 1. První středa v měsíci dokumenty
  18:00 – Příběh lesa – 2D/dabing, 

97 minut, 80,- (Přístupný)
  20:00 - David Bowie je…– 2D/

titulky, 99 minut, 150,- (Přístupný)
5. 1.   v 17:30 hod. La La Land 2D, titul-

ky, (od 12 let)
  ve 20:00 hod. Velká čínská zeď 

3D, dabing (od 12 let)
6. 1.  v 17:30 hod. Anděl Páně 2, 2D

  ve 20:00 hod. Doctor Strange 
2D, titulky, (od 12 let)

7. 1.  v 17:30 hod. Assassin’s Creed 2D, 
titulky, (od 12 let)

  ve 20:00 hod. Pasažéři 2D, titul-
ky (od 12 let)

8. 1.   v 15:00 hod. Bezva ženská na 
krku, 2D, česky, Biosenior

  v 17:00 hod. Hacksaw Ridge: Zro-
zení hrdiny 2D, titulky (od 12 let)

9. 1.  v 17:30 hod. La la land 2D, titulky 
(od 12 let)

  ve 20:00 hod. Velká čínská zeď 
2D, titulky (od 12 let)

10. 1.  v 17:30 hod. Zilionáři  2D, titulky 
(od 15 let)

  ve 20:00 hod. Rogue One: Star 
Wars Story 3D, titulky

11. 1.   v 17:30 Americká idyla, klub 2D, 
titulky, ARTKINO  (od 15 let)

  ve 20:00 hod. Normální autistic-
ký fi lm 2D, česky, ARTKINO

12. 1.   v 17:30 hod. Všechno nebo nic 
2D, česky

  ve 20:00 hod. Proč právě on 2D, 
titulky, (od 15 let)

13. 1.   v 17:30 hod. Proč právě on 2D, 
titulky (od 15 let)

  ve 20:00 hod. Rammstein in 
America, dokument o kapele 
122 min. a koncert LIVE From 
MADISON SQUARE GARDEN 2D, 
titulky, vstupné na celý večer

14. 1.   v 17:30 hod. Pod rouškou noci 
2D, titulky, (od 15 let)

  ve 20:00 hod. Anděl Páně 2, 2D, 
česky

15. 1.   v 17:30 hod. Jacques Yves Cous-
teau: Odysea 2D, titulky

  ve 20:00 hod. Dívka ve vlaku 2D, 
titulky (od 15 let)

16. 1.   v 17:30 hod. Proč právě on 2D, 
titulky (od 15 let)

  ve 20:00 hod. Všechno nebo nic 
2D, česky

17. 1.  v 17:30 hod. Zpívej 3D, dabing
  ve 20:00 hod. Mlha v srpnu 2D, 

titulky, Klub (od 12 let)
18. 1.   v 17:30 hod. Než jsem tě poznala 2D, 

titulky, Dámský večer (od 12 let)

  ve 20:00 hod. Inferno 2D, titulky, 
(od 12 let)

19. 1.   v 17:30 hod. Divoké vlny 2, 2D, 
dabing

  ve 20:00 hod. xXx: Návrat Xan-
dera Cage 3D, titulky, (od 12 let)

20. 1.   v 17:30 hod. Zákon Helena 2D, 
česky (od 12 let)

   ve 20:00 hod. Rozpolcený 2D, 
titulky,  (od 12 let)

21. 1.   v 17:30 hod. Hologram pro krále 
2D, titulky

  ve 20:00 hod. Pod rouškou noci 
2D, titulky, (od 15 let)

22. 1.   v 17:30 hod. Divoké vlny 2, 2D, 
dabing

  ve 20:00 hod. Rogue One: Star 
Wars Story 2D, dabing

23. 1.   v 17:30 hod. xXx: Návrat Xande-
ra Cage 2D, titulky, (od 12 let)

  ve 20:00 hod. Strnadovi 2D, 
česky

24. 1.   v 17:30 hod. Anděl Páně 2 2D

  ve 20:00 hod. xXx: Návrat Xan-
dera Cage 3D, (od 12 let)

25. 1.   v 17:30 hod. Odvážná Vaiana: 
Legenda o konci světa 3D, dabing

 ve 20:00 hod. V Pasti 2D, titulky
26. 1.   v 17:30 hod. Psí poslání 2D, 

dabing
  ve 20:00 hod. Spojenci 2D, titul-

ky, (od 12 let)
27. 1.   v 17:30 hod. Zakladatel 2D, titul-

ky, (od 12 let)

  ve 20:00 hod. Resident Evil: Posled-

ní kapitola 3D, titulky, (od 15 let)

28. 1.   v 17:30 hod. Psí poslání 2D, 
dabing

  ve 20:00 hod. Miluji tě modře 2D, 

česky, premiéra s režisérem

29. 1.   v 15:00 hod. Všechno nebo nic 

2D, česky

  v 17:00 hod. Velká čínská zeď 2D, 

titulky, (od 12 let)

30. 1.   v 17:30 hod. Psí poslání 2D, 
dabing

  ve 20:00 hod. Zakladatel 2D, 
titulky, (od 12 let)

31. 1.   v 17:30 hod. Rozpolcený 2D, 

titulky (od 12 let)

  ve 20:00 hod. Spojenci 2D, titul-
ky, (od 12 let)

BIJÁSEK

8. 1.   v 10:00 hod. Kubo a kouzelný 

meč, 2D, dabing

15. 1.   v 15:30 hod. Pojar dětem 2D, 
česky

22. 1.   v 15:30 hod. Červená želva 2D, 

titulky

29. 1.   v 10:00 hod. Čapí dobrodružství 

2D, dabing

Změna programu vyhrazena

Do 27. ledna budou v Pasáži ještě prodlou-
ženy výstavy Skleněné vzpomínky a Slad-
ká dynastie, což jsou návštěvnicky velmi 
úspěšné výstavy. Sami návštěvníci svými 
postřehy, vzpomínkami a někdy i fotogra-
fi emi přispěli k objasnění zachycených osob 
na snímcích z Letfusova ateliéru. „Jsme 
velmi rádi, že zájem o historické momenty 
z života našeho města stále trvá a je tak 
jistě dobrou motivací pro naše historiky 

a jejich práci na regionálních tématech,“ dodala kurátorka výstavy Marta Jan-
dová. Plánované výstavy v roce 2017 jsou zárukou, že se návštěvníci Pasáže 
budou nadále setkávat s historií města Přerova.

Galerie Eso nabízí ke zhlédnutí obrazy jiho-
české malířky Jany Frýblové. Autorka žije 
a od roku 1990 tvoří v Dolní Pěně nedaleko 
Jindřichova Hradce. Všechny její obrazy jsou 
malovány olejovými nebo akrylovými bar-
vami ojedinělou technikou, kterou si sama 
malířka vymyslela. Její obrazy mají hrubou 
strukturu, pod kterou se jako podklad pou-
žívá betonová směs. Různými metodami 
nanášením a vymýváním autorka dosahuje 
zajímavých efektů a její obrazy vypadají 
opravdu zajímavě. V současné době maluje 
zejména velkoformátová plátna květin a abstraktní krajiny. Malířka, jak sama 
říká, tvoří především pro radost a proto, aby lidem v této uspěchané době při-
nesla trochu pozitivní energie, která z jejích obrazů vyzařuje.

Znovu po roce budou od 16. ledna na Trafačce k vidění 
Staré časy pražského malíře, grafi ka a keramika Aleše 
Vondřicha. Jeho litografi e mají jedno společné – ztvár-
něné postavy jedou na starých velocipédech a kolem 
se vznášejí vzducholodě a balony. Tematikou starých 
jízdních kol Vondřich navazuje na rodinnou tradici 
a úspěchy svého praprastrýce Augustina, který se 
zúčastňoval cyklistických závodů v Rakousko–Uher-
sku, Rusku a Německu, odkud přivezl osm mistrov-
ských titulů. Když zanechal závodění, začal sbírat staré 
velocipédy, které nyní tvoří polovinu muzejní sbírky 

Národního technického muzea. Tematika vzducholodí a starých jízdních kol se 
objevuje i ve Vondřichově tvorbě modrozelené keramiky.

Do 8. ledna v Galerii města Přerova pokračuje 
výstava Fotograf Jan Čep a kované exponáty 
z dílny Jiřího Jurdy mladšího. Od 12. ledna foto-
grafi e a kov vystřídají obrazy, smalty a šperky 
olomoucké výtvarnice Evy Pešákové. Obrazy 
autorka maluje technikou enkaustiky –  malování 
horkým voskem,  do něhož se přidávají barevné 
pigmenty. Její výstava „Tanči mi na svou krásu 
s hořícími houslemi....“začíná ve čtvrtek 12. ledna 
v 17 hodin vernisáží. Expozici uvede olomouc-
ká výtvarnice Zuzana Hrubošová, na zahájení 
zatančí step Iveta Pokorná a Barbora Omelková, 
Cohenovými písněmi ji doprovodí Kateřina a Petr 
Stojanovi. Eva Pešáková bude v Galerii města 
Přerova vystavovat až do 19. února. 


