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Společnost Domov Alzheimer má zájem o budovu bývalého Chemoprojektu

V nevyužité budově bývalých projekčních 
kanceláří na Trávníku by mohlo vznik-
nout centrum pro lidi postižené Alzhei-
merovou nemocí. O objekt z padesátých 
let, který vlastní město, projevila zájem 
společnost Domov Alzheimer. Ta má už 
podobná zařízení v Darkově, v Roztokách 
u Prahy a další plánuje otevřít v Mostě.

„Pro naše účely by byla tato budova ideál-
ní. Jsme schopni ji přebudovat na moderní 
zařízení, které bude sloužit lidem posti-
ženým Alzheimerovou nemocí nebo ji-
nou formou demence a dalšími nemocemi 
stáří,“ řekl na setkání se zástupci města 

Zbyněk Gembiczki, který je ředitelem pro 
rozvoj sítě Domovů Alzheimer.  Záměr si 
vyslechli prozatím předsedové klubů za-
stoupených v zastupitelstvu. „Společnost 
Domov Alzheimer projevila zájem od 
města Chemoprojekt odkoupit a objekt na 
své náklady zrekonstruovat. Podle před-
běžných odhadů by zde mohlo najít nový 
domov až sto lidí. Pracovně by tu našlo 
uplatnění v trojsměnném provozu zhruba 
osmdesát lidí,“ uvedl náměstek přerov-
ského primátora Tomáš Navrátil (ANO). 

V zařízení by platil zvláštní režim, 
klienti by v něm měli volný pohyb, ale 

ven by se sami nedostali. Pouze do za-
hrady, která by měla své místo ve vnit-
robloku objektu. „Naši klienti by moh-
li zahradu využívat i v rámci terapie, 
neboť součástí pobytu je individuální 
i skupinový volnočasový program. Naší 
snahou je, aby tito lidé trávili v průbě-
hu dne ve svých pokojích jen tolik času, 
kolik je nezbytně nutné. Chceme, aby se 
navzájem potkávali a komunikovali jak 
ve společenských a  aktivizačních míst-
nostech, tak i na zahradě,“ doplnil Zby-
něk Gembiczki. 

 Pokračování na straně 2

Nový zastupitel 
Jiří Pospíšil složil 
před kolegy slib

Zastupitelského mandátu se 
12. ledna kvůli pracovnímu 
vytížení vzdala lékařka Ma-
rie Mathonová (Za prospe-
ritu Přerova a jeho místní 
části). Na uvolněné místo 
nastoupil první náhradník 
ze stejné strany – 64letý Jiří 
Pospíšil, který 23. ledna slo-
žil před zastupiteli slib. Jiří 
Pospíšil vystudoval psycho-
logii na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci, pracoval 
v profesi personalisty. 
V letech 2014 až 2015 byl 
vedoucím týmu za Svaz 
průmyslu a dopravy České 
republiky v Olomouckém 
kraji a nyní spolupracuje se 
Svazem průmyslu a dopravy 
České republiky jako spe-
cialista pro zaměstnavatel-
sko-zaměstnanecké vztahy. 
V Přerově žije 25 let, od roku 
2009 je členem Strany práv 
občanů, je v Dozorčí radě 
Teplo Přerov, je členem fi -
nančního a rozpočtové-
ho výboru zastupitelstva 
a komise pro rodinu. Marie 
Mathonová  zůstává aktivní 
členkou uskupení Za pro-
speritu a bude nadále praco-
vat ve výboru pro zdravot-
nické a sociální záležitosti. 
 (ilo)

Třeskuté mrazy, lednová sně-
hová nadílka a jako bonus 
navíc slunečné počasí –  to je 
ideální kombinace pro lyžaře 
a bruslaře. V prvním ledno-
vém týdnu zamrzl přerovský 
rybník a Laguna a o něko-
lik dnů později i řeka Bečva. 
Ledové plochy se na několik 
týdnů staly rájem bruslařů 
všech věkových kategorií. 
Na Laguně vzniklo hned ně-

kolik kluzišť i bruslařská ně-
kolikrát esovitě zatočená drá-
ha pro ty zdatnější. Hrály se 
tu hokejové zápasy, děti i do-
spělí malovali na led ostřím 
nožů osmičky a kdo neměl 
brusle, tak se alespoň klouzal 
po ledu. 

„Je to perfektní, že nemusí-
me jen sedět doma u televize 
a můžeme sportovat na vzdu-
chu,“ pochvaloval si počasí 

Zdeněk Rosák, který se vydal 
na Lagunu se synem Samue-
lem. 

Ledovou plochu si pracně 
upravila i skupinka juniorů. 
„Přijeli jsme z Brodku, hraje-
me tu hokej pět na pět – Bro-
dek proti Přerovu,“ zmínil 
Jaromír Odstrčil z Brodku 
u Přerova. O víkendech se dala 
na Laguně napočítat více než 
stovka bruslařů.  (ilo)  

Ladovská zima: zamrzla Bečva i rybníky

ZAMRZLÁ LAGUNA lákala k bruslení a hokejovým zápasům nejen místní, ale i sportovní nadšence z okolí Přerova.  Foto: I. Lounová  



Denní zpravodajství na www.prerov.eu2 aktuálně z Přerova

POZVÁNKAKdyž mrzne, doplňují
myslivci krmelce 
častěji
Kvůli sněhové pokrývce a mra-
zu dbají o dostatek potravy v les-
ních krmelcích na území Přerova 
a jeho místních částech. „Podle 
informací od uživatelů honiteb 
v naší územní působnosti zvěř 
v těchto dnech navštěvuje kr-
melce a zásypy častěji. 

Zvěři se předkládá jadrné 
krmivo – zrniny, pokrutiny, 
které jí poskytuje dostatek 
energetických hodnot pro pře-
žití v mrazech, a rovněž tak 
objemové krmivo – seno nebo 
letnina, a taky sůl,“ sdělil Ma-
rek Herman, který má na pře-
rovském magistrátě na starost 
lesy a myslivost. Krmelce tak 
myslivci obcházejí pravidelně 
a doplňují je podle potřeby.  (ilo)

Vítání se přesouvá
Kvůli chřipkové epidemii se 
vítání dětí narozených v lis-
topadu a prosinci přesouvá 
na březen. Rodiče dětí obdrží 
včas písemné pozvánky. In-
formace: MMPr – Ivana Veselá 
581 268 452. (red)

Lidé z řad nezaměstnaných se v práci pro město osvědčili
  Sníh v ulicích města uklízeli i dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří mají smlouvu s Technickými služ-

bami města Přerova. Aktuálně se jedná o 26 lidí, osmnácti z nich končí smlouva na konci března, osmi 
z nich vyprší v květnu. Na začátku března by mohlo nastoupit do práce na úklid města dalších padesát lidí 
z evidence úřadu práce. 
Více než rok funguje v Přerově 
aktivní politika pro dlouhodo-
bě nezaměstnané ve spolupráci 
města, úřadu práce a Tech-
nických služeb města Přero-
va. „Úřad práce nám přiděluje 
fi nanční prostředky na mzdy 
těchto lidí vždy na půl roku. 
Teď jsme ve třetím pololetí vzá-
jemné spolupráce. Za tu dobu 
se nám podařilo zaměstnat 
65 lidí z řad dlouhodobě neza-
městnaných, tři z nich získali 
u Technických služeb města 
pevné pracovní místo,“ infor-
moval radní Jiří Kohout (SpP), 
který má ve své kompetenci 
aktivní politiku zaměstnanosti 
a prevenci kriminality. Slibně 
se rozjíždí i spolupráce s per-
sonálními agenturami. „Další 
důležitou motivací pro dlouho-
době nezaměstnané z romské 
komunity je možnost zažádat 
si o obecní byt. Faktorem pro 
přidělení bytu je skutečnost, 
jestli jsou zaměstnáni, nebo 
ne. Tím jsou motivováni, aby 
si práci nejen získali, ale také 
udrželi,“ dodal Jiří Kohout, 
který je dlouhodobým kriti-
kem legislativy zaměstnanosti. 

„Ta je bohužel nastavena tak 
nešťastně, že je proti aktivní-
mu zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných. Když jsou 
lidé zajištění tak, že jsou zvyk-
lí na určitý bezpracný příjem, 
kdy nemusí nic dělat, tak zle-
niví. Dát se znovu do pohybu 
a začít pracovat je pak strašně 
těžké,“ dodal Kohout. Lidé, 

kteří z úřadu práce nastoupili 
na půl roku k technickým služ-
bám, dostávají minimální plat, 
jsou-li pracovití, dostávají na-
víc odměny. „Minimální mzda 
činí od ledna 11 tisíc korun, 
loni byla o jedenáct set nižší,“ 
upřesnila Dagmar Pavlíčková, 
manažerka prevence krimina-
lity z přerovského magistrátu.

Pracovní doba dlouhodobě 
nezaměstnaných, kteří vět-
šinou uklízejí město, je od 
7 do 15.30 hodin. V zimě po-
máhají s ručním úklidem sně-
hu, v době sněhové kalamity 
se jim ranní nástup do práce 
posouvá. „Když napadne sníh, 
tak nastupujeme o hodinu 
dřív, aby byl sníh brzo od-
metený. Sníh uklízíme hlav-
ně z přechodů, autobusových 
zastávek a ze schodišť,“ popsal 
Roman Lendel, který pracu-
je v tříčlenné četě. Ne všichni 
lidé, kteří do technických slu-
žeb z řad nezaměstnaných na-
stoupili, u své práce vydrželi. 
„V tříměsíční zkušební době 
jich odešlo sedm. Čtyři z nich 
sami, protože si našli jinou 
práci, a se třemi byl rozvázán 
pracovní poměr pro neplnění 
povinností,“ dodala Eva Ště-
pánková z Technických služeb 
města Přerova, která má tyto 
pracovníky na starosti.

Od března by do technic-
kých služeb mohlo nastoupit 
dalších 50 lidí, kteří jsou dlou-
hodobě bez práce. „Na vytvo-
ření těchto pracovních míst 
ještě potřebujeme sehnat čtyři 
miliony korun,“ uzavřel rad-
ní Kohout. Právě tito noví za-
městnanci by pomáhali s jar-
ním úklidem města i místních 
částí Přerova.  (ilo)

DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÍ  pomáhají v Technických službách města 
Přerova s ručním úklidem v ulicích města. Prioritou byly autobusové zastávky, 
přechody pro chodce a schodiště.  Foto: Ingrid Lounová
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V České republice žije zhruba 
150 tisíc lidí, kteří mají dia-
gnózu Alzheimerova choro-
ba. „Podle lékařských studií 
jsou ve skupině 65letých po-
stiženy touto nemocí zhruba 
2 až 3 procenta. U 80letých je 
to už téměř polovina popula-
ce. Podle odhadů odborníků 
bude v roce 2020 u nás žít té-
měř 183 tisíc lidí s touto dia-
gnózou, v roce 2050 pak asi 
383 tisíc lidí,“ vyjádřila se ve-
doucí sboru školství a sociál-
ních věcí přerovského magist-
rátu Romana Pospíšilová. Při-
pomněla, že lidé, kteří ve stáří 
trpí vážnými výpadky paměti 
a úsudku, se postupně stávají 
závislí na každodenní pomoci 
jiného člověka.

Pokud by se město rozhod-
lo bývalý Chemoprojekt pro-
dat, tak náklady spojené s re-
konstrukcí by na sebe vzala 
společnost Domov Azheimer. 
Přerov by tak pro dříve na-
rozené získal sociální službu, 
která je velmi potřebná. „Pro 
Přerov by to znamenalo pouze 

měsíční doplatek na každého 
klienta ve výši 5 tisíc 500 ko-
run. Podobně podporujeme 
i naše klienty v Domově pro 
seniory. Pokud se záměr poda-
ří prosadit, budeme mít pod-
mínku, že minimálně 70 míst 
bude rezervováno pro naše ob-
čany,“ uzavřel Navrátil.

Bývalý Chemoprojekt koupi-
lo město v roce 2007 za 22 mili-
onů. I když s ním nemělo žádný 
záměr, byly hlavním důvodem 
obavy, že objekt bude zbourán 
a na jeho místě vyroste Lidl. 
Objekt je využitý jen částečně 
a město na jeho provoz každo-
ročně doplácí částkou půl mili-
onu korun.  (ilo) 

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 20. února  v 16 ho-
din v sále Městského domu. 
Přímý přenos prostřed-
nictvím kamer Televize 
Přerov mohou zájemci sle-
dovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v TV Přerov.  (red) 

Na Přerovsku 
veterináři potvrdili 
ptačí chřipku
Na Přerovsku se v polovině led-
na vyskytlo první ohnisko pta-
čí chřipky. Nebezpečný virus 
veterináři potvrdili u chovatele 
drůbeže v místní části Přerova 
- v Lověšicích. Utraceno mu-
selo být 433 slepic a 14 kachen. 
Pracovníci krajské veterinární 
správy spolu s hasiči nakažená 
zvířata likvidovali během sobo-
ty 21. ledna. Na webových strán-
kách města jsou zveřejněna na-
řízení Státní veterinární správy 
k zamezení šíření nebezpečné 
nákazy, kterými se musejí řídit 
všichni chovatelé drůbeže. (kom)
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KDE V CENTRU 

PŘEROVA NEJČASTĚJI 

PARKUJETE?

Jarmila Štolfová, Přerov
U Bečvy na par-
kovišti bývá vět-
šinou plno, někdy 
parkujeme v Ja-
teční ulici. Najít 
volné místo bývá 

problém. Někdy máme štěstí a za-
parkujeme naproti Galerie Přerov, 
tam se dá zastavit s parkovacím 
kotoučem, nebo na střeše Galerie. 
Nejraději chodím po svých nebo 
jedu  na kole, ať nemusím hledat 
místo k parkování.
Vladimír Dvořák, Prosenice

Zaparkovat něk-
de v centru měs-
ta je obtížné, ze-
jména v kritic-
kých časech. Na-
jít si neplacené 

stání je téměř bez šance, často 
i na placená místa musí mít člo-
věk štěstí. V okrajových čás-
tech města je parkování snazší.
Marie Zdařilová, Žeravice

Volná místa 
k parkování se 
v centru hleda-
jí špatně, moc 
špatně. Většinou 
parkuji na place-

ných parkovištích, někdy mu-
sím centrum projet opakovaně, 
než najdu volné místo.
Martin Janáček, Přerov

Do centra města 
chodím hlavně 
pěšky, chodím 
rád pěšky. Když 
přece jen jedu 
autem, tak par-

kuji různě, kde najdu volné mís-
to na neplacených parkovištích. 
Z těch placených využívám 
parkoviště u Přerovanky. Velké 
parkoviště je u restaurace Beč-
va, ale tam bývá většinou plno.
Miloslava Drápalová, Přerov

My bydlíme na 
Trávníku a tam 
najít volné místo 
je hodně složité. 
Parkování tam 
je hodně natěs-

no a míváme poškrábané auto. 
V centru parkujeme většinou 
u supermarketů, jinde se hledají 
místa složitě, je to špatné.

Text a foto: Ingrid Lounová

Chcete parkovat? V budoucnu 
řidičům pomohou světelné tabule
Oběhat si pěšky úřady a ob-
chody v centru Přerova je ur-
čitě snadnější, než přejíždět 
z místa na místo a hledat volné 
parkovací stání. Tento názor 
převládá u většiny námi oslo-
vených respondentů. V příš-
tích letech by tomu už mohlo 
být jinak. Radní plánují po-
řídit novou technologii, kte-
rá bude „hlídat“ zaplněnost 
parkovišť a prostřednictvím 
proměnných tabulí při vjez-
du do města  navádět řidiče 
na parkoviště, která ještě na-
bízejí volnou kapacitu. Podle 
prvních propočtů by město 
za nový systém zaplatilo téměř 
osm milionů korun.

Předběžně se plánuje, že by 
informační tabule mohly být 
rozmístěny na dvaceti vyti-
povaných místech. „V případě 
zaplnění všech sledovaných 
parkovišť by řidiči pomocí těch-
to tabulí byli včas upozorněni, 
že třeba v centru už není žádné 
místo k parkování, a nemuseli 
by tak zbytečně zajíždět do stře-
du města,“ nastínil radní Jan 
Horký (SpP). V současné době je 
v Přerově vytipováno jedenáct 
parkovišť, která by byla vhodná 
k zařazení do pilotního systé-
mu telematického snímání po-
čtu obsazenosti. „Telematický 
systém by měl řidičům přinést 
rychlou, přehlednou a aktuální 
informaci. Rada města nás už 
pověřila zadáním dokumentace 
pro přípravu realizace této akce. 

Dokumentaci musíme pořídit 
do půl milionu korun, projek-
tanta budeme mít vybraného 
do konce února,“ uvedl vedoucí 
odboru koncepce a strategické-
ho rozvoje přerovského magist-
rátu Pavel Gala.

Informace o zaparkovaných 
autech je možno získávat dvě-
ma způsoby – bodovými sen-
zory a videodetekcí. „Do vo-
zovky na parkovišti by byly 
zabudovány bodové senzory, 
které měří změnu elektro-
magnetického pole ve svém 
okolí při přítomnosti vozidla. 
Senzor by byl napájen z bate-

rie, která vydrží až deset let,“ 
vysvětlil Horký. Další mož-
ností je videodetekce pracu-
jící na bázi analýzy videoob-
razu z fi xních kamer, které se 
umísťují tak, aby zabíraly celé 
parkoviště. Centrální server 
by byl umístěný v budově ma-
gistrátu, kde by byl software 
sledující a řídící celý systém, 
počítá se i s využitím metro-
politní sítě magistrátu. Zá-
stupci města plánují požádat 
na tuto asi osmimilionovou 
akci o dotaci, která by moh-
la pokrýt až 85 procent jejích 
nákladů.  (ilo) 

VOLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ se řidičům nabízejí třeba u sportovního centra Mlýn. 
Radnice soukromému vlastníkovi platí za obě parkoviště roční nájem. Přesto si 
ještě řidiči nezvykli a využívají je jen minimálně. Foto: Ingrid Lounová 

Ztracené věci, které si nikdo z magistrátu nevyzvedne,
se po třech letech likvidují, ty hodnotnější se  prodají
Klíče, mobilní telefony, pe-
něženky, ale i jízdní kola - to 
jsou věci, které lidé ztrácejí 
nejčastěji. Jen v loňském roce 
zaevidovali úředníci na pře-
rovském magistrátě 268 nále-
zů. Z toho 105 nalezených věcí 
se znovu vrátilo ke svým maji-
telům nebo k institucím, které 
- v případě dokladů a doku-
mentů, je vydaly.

Nejčastěji nalezené věci 
nosí do kanceláře ztrát a ná-
lezů občané, ale také policis-
té, strážníci a zaměstnanci 
Českých drah. Všechny věci 
úředníci pečlivě zaevidují 
a uloží do skladu. „Mezi ne-
obvyklými nálezy byly v loň-
ském roce třeba mosazné 
činely a paličky na bubnová-
ní nebo skateboard. Jednou 
za měsíc nám občané nebo 
policisté přinesou i peněženku 

s penězi. Nalezené peněženky 
lidé často anonymně vhazují 
také do schránky ztrát a nále-
zů,“ informovala Iveta Zaple-
tálková z přerovského magis-
trátu. 

Po svých ztracených věcech 
se lidé shánějí buď telefonicky, 
nebo osobně. „Každodenně 
řešíme dva až tři telefonáty 
a osobně se lidé poptávají tak 

třikrát až šestkrát do týdne. 
S nepořízenou odcházejí čas-
to, ale objeví se i šťastlivci, 
kteří u nás najdou svůj ztra-
cený majetek. Nebo se stává, 
že ztrátu u nás nahlásí a vzá-
pětí volají, že se zatoulaná věc 
našla u nich v teple domova,“ 
dodala Iveta Zapletálková. 
A jak končí věci, které si nikdo 
nevyzvedne? „V případě, že se 
jejich vlastník o ně nepřihlá-
sí, tak po uplynutí lhůty tří let 
ode dne vyhlášení nálezu pře-
chází vlastnické právo k věci 
na město,“ vysvětlila Zaple-
tálková. Pracovní skupina pro 
ztráty a nálezy potom rozhod-
ne, které věci budou zlikvi-
dovány a které se na základě 
znaleckého odhadu prodají. 
Finanční výtěžek z prodeje 
potom přechází do rozpočtu 
města.  (ilo)
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Přestupků přibývá. Loni jich strážníci řešili 
osm tisíc, nejvíce jich bylo v dopravě

 Další dva strážníci by měli posílit hlídky Městské policie v Přerově, město už na jejich místa vyhlásilo 
výběrové řízení. V současné době slouží v Přerově 50 strážníků. Jak náročná je jejich práce a s jakými pře-
stupky se muži zákona v ulicích Přerova nejčastěji setkávají, jsme se zeptali zástupce ředitele Městské 
policie v Přerově Miroslava Komínka.
Jaký je zájem o práci městského 
strážníka?
Vyhlásili jsme výběrové řízení 
a shromažďujeme přihlášky. 
Nicméně ani přes nabídnutý 
fi nanční bonus se nepřihlásilo 
větší množství uchazečů. To je 
celorepublikový problém, kdy 
se bezpečnostní složky potý-
kají s nedostatkem lidí. A po-
kud se zájemci přihlásí, mají 
problém projít výběrovým ří-
zením a splnit fyzické či psy-
chické testy.

S jakými přestupky se strážníci 
v ulicích Přerova setkávají nej-
častěji? 
V roce 2016 řešili více než 8000 
přestupků, což je oproti roku 
2015 nárůst o 2000. Policii 
České republiky jsme předá-
vali 118 trestných činů, i to 
je nárůst o 30 skutků oproti 
předchozímu roku. Nejčastěji 
řešíme přestupky v dopravě, 
což je celorepublikový problém 
a pak krádeže, narušení veřej-
ného pořádku a nedodržování 
obecně závazných vyhlášek, 
například tak zvané suché vy-
hlášky, o čistotě ve městě nebo 
o volném pohybu psů. 

Během jara a léta řeší strážníci 
často přestupky cyklistů, které 
to jsou? Jak je to s pokutováním 
cyklistů? Někteří strážníci pře-
stupky řeší domluvou, jiní sáh-
nou po pokutovém bloku. Podle 
čeho postupují?
Jedná se o evergreeny, jaký-
mi jsou jízda bez osvětlení, 
jízda po přechodu pro chod-

ce a jízda po chodníku. Nelze 
říct, že někteří strážníci řeší 
domluvou a jiní pokutou. Kaž-
dý případ se řeší individuál-
ně, posuzuje se závažnost 
přestupku, společenská ne-
bezpečnost, osoba přestupce, 
zda je to jeho první přestupek, 
nebo recidiva, denní doba, 
místo. Takže dva zdánlivě ob-
dobné přestupky jsou řešeny 
odlišnými způsoby.

Jak často zasahují hlídky stráž-
níků u konfl iktů s podnapilými 
osobami? V kolika případech 
museli strážníci odvézt opilce 
na záchytku?
Strážníci řešili opilce přibližně 
ve čtyřech stovkách případů, 
nicméně v letních měsících 
a o víkendech je to častější. 
K opilým osobám vyjíždějí 
strážníci i několikrát za den. 
Ať už se jedná o neplatiče v re-
stauracích, opilé bezdomov-
ce, nebo rodinné konfl ikty. 
Na záchytku loni strážníci 
odvezli dvanáct osob, podle 
volné kapacity zařízení se vozí 
opilci buď do Olomouce, nebo 
do Kroměříže. Pobyt na zá-
chytce přijde na několik tisíc 
korun plus náklady za převoz. 
Co se týče řešení těchto přípa-
dů, je záchytka až krajní mož-
ností.

Stává se, že se strážníci vy-
skytnou u případů, kdy jsou 
lidé zranění nebo se jim na ulici 
udělalo nevolno, a oni jsou prv-
ní, kteří jim pomáhají. Jak jsou 
proškoleni v první pomoci?

Strážníci mají školení z první 
pomoci od lékařů, kteří jezdí 
s LSPP. Služební vozidla jsou 
vybavena lékárničkou a pří-
strojem na dýchání. V plánu 
pro letošní rok je vybavení 
výjezdových vozidel dalšími 
pomůckami, které pomáha-
jí v resuscitaci. Nejčastěji se 
jedná o úrazy po pádu na zem, 
rozbité hlavy, opilce v bezvě-
domí a další. Jedním z přípa-
dů byl i malý chlapec, který si 
na laguně rozřízl nohu o střep 
a silně krvácel. Strážníci mu 
na místě zastavili krvácení 
a chlapce převezli do nemoc-
nice. Často se také strážní-
ci objeví u osoby, která má 
záchvat, a musí být schopni 
laicky rozeznat, že se nejedná 
o podnapilou osobu v bezvě-
domí, ale například o cukrov-
káře.  

Setkáváte se také se stížnostmi 
na některé strážníky?
Vzhledem k tomu, že strážníci 
velmi často jednají s osoba-
mi podezřelými ze spáchá-
ní protiprávní činnosti, byť 
často bagatelních přestupků, 
a lidem často chybí sebere-
fl exe, tak se hlídky dostávají 
do konfl iktních situací. Stráž-
níci si vyslechnou spousty 
nadávek, urážek a výhrůžek 
o „vysvlečení uniformy“ či 
kdo kde má jaké známé. Sna-
žíme se s pomocí odborných 
školení a seminářů u strážní-
ků zvýšit asertivitu a zvládá-
ní stresových situací. Občas 
není někdo spokojen s jejich 
jednáním a přijde si stěžovat. 
V rámci objektivity řeší stíž-
nost Kancelář primátora, kte-

rá si vyžádá vyjádření stráž-
níků i vedení městské policie 
a případně i zvukový záznam 
z diktafonu. Ten je pak často 
zlomovým okamžikem stíž-
nosti. Při přehrání se většinou 
ukáže situace v jiném světle, 
než je popisována stěžovate-
lem, a někteří stížnost sami 
rychle stahují. Pokud by bylo 
zjištěno pochybení ze strany 
strážníka, pak by z toho byly 
vyvozeny důsledky. Chce-
me, aby vztah mezi strážní-
ky a  veřejností byl korektní 
a slušný, a k tomu strážníky 
vedeme.

A naopak - přijde někdy i dě-
kovný dopis nebo osobní podě-
kování za pomoc?
To jsou chvíle, které by stráž-
níky nejvíc „nabily“, ale bo-
hužel je jich minimum. Ve-
řejnost bere činnost strážníků 
automaticky a mnohdy i vinou 
médií se upne jen na negativní 
zprávy. Dobrou práci stráž-
níků, a to často nepříjem-
nou a špinavou, lidé považují 
za samozřejmost, která nesto-
jí za zmínku. Naopak exces 
na druhém konci republi-
ky lidé vztahují na každého 
strážníka v republice. A ne-
ustálý negativní tlak dokáže 
dříve nebo později udolat kaž-
dého. Občas se objeví i osobní 
poděkování nebo dopis, který 
předáváme dotyčným stráž-
níkům. Často přichází podě-
kování ze škol, školek a dět-
ských organizací, jelikož děti 
nejsou nakaženy negativním 
pohledem společnosti a médií 
a jednají spontánně. 
 (ilo) 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE Městské policie v Přerově Miroslav Komínek obléká 
uniformu strážníka už dvě desítky let.   Foto: Ingrid Lounová
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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+

Proč se nám 
nedostává odpovědí? 
A jak je to se zábavou 
v Přerově?
Jsem dlouhodobě znepokojen 
nechutí vedení města odpovídat 
na dotazy, které vznáším já i ob-
čané na zastupitelstvu. Na té-
měř jakoukoliv otázku se ne-
odpovídá přímo na jednání, 
ale dočkáme se jí až dodatečně 
písemně. Nechápu, proč se pri-
mátor a jeho náměstek stavě-
jí k odpovědím tak vyhýbavě. 
Vždyť právě oni většinu projed-
návaných materiálů předkládají 
a odpovědi znají. Čtyřikrát jsem 
se tázal na projekt E-Centre, 
reakce skoro žádná. Primátor 
prohlásil, že odpovědi znají, ale 
veřejná správa je především čin-
nost písemná. Nebudeme si tedy 
zastupitelstvo dělat písemnou 
formou, prostřednictvím e-mai-
lů? Ona totiž ta písemná reakce 
není mnohdy odpovědí na to, 
na co se člověk ptá. A že máme 
chodit na radnici? To jistě mů-
žeme, ale na veřejně položenou 
otázku se má odpovědět veřejně.  
Obdobně je to s dotazy obča-
nů týkajících se vánočních oslav 
na náměstí TGM a arogantními 
odpověďmi některých radních. 
Nemám na mysli fotografi e, 
které kolují po sociálních sítích 
a srovnávají úroveň trhů v okol-
ních městech, ale konstatování 
holého faktu. Vánoční atmosféra 
v Přerově upadá. Stačilo by po-
kračovat v tom pozitivním z let 
minulých. Ano, jeden nebo dva 
občané si v minulosti stěžovali, 
ale centrum města má žít ales-
poň o Vánocích. Proč je stánkařů 

rok od roku méně? Protože se jim 
to nevyplácí. Vzpomínám si, jak 
kolegové prosazovali na Horním 
náměstí betlém a jak bylo SpP 
proti, už to byl počátek jiného 
vidění vánočních oslav. Sou-
časnost je tristní - na náměs-
tí stojí několik osamělých stánků 
jako v nejzapadlejším městečku 
a na silvestrovskou veselici přijde 
jen hrstka lidí. Když už vám vadí, 
vážení radní, o půlnoci hluk z oh-
ňostroje, proč neuspořádáte ale-
spoň tichou laserovou šou nebo 
něco podobného, aby měli Pře-
rované důvod se sejít a popřát si 
všechno nejlepší. Nic proti ohňo-
stroji na Nový rok, ten se mi líbí.

Michal Zácha, ODS,  zastupitel

Odpověď: Proč se nám 
nedostává odpovědí? 
Na rozdíl od pana zastupitele Zá-
chy se domnívám, že písemná od-
pověď je vždy přesnějším vyjádře-
ním toho, na co se pan zastupitel 
ptá. Littera scripta manet. Na-
psané dílo zůstává, co je psáno, to 
je dáno. Proti tomu: „Všechno co 
řeknete, bude použito proti vám.“ 
Myslím, že takto nastavená ko-
munikace mezi zastupiteli je ne-
pochybná, jasná a srozumitelná. 

Vladimír Puchalský, SpP,
 primátor města

Čeho se komu 
nedostává?
Pan Zácha je znepokojený vede-
ním města odpovídat na otáz-
ky a já jsem znepokojený, že on 
a jeho „ODS boys“  dělají z jed-
nání zastupitelstva  frašku. Jeho 
tvrzení, že není na jeho podněty 

dostatečně odpovězeno, je úče-
lové.  Na všechny podněty se 
panu Záchovi odpovědi dostá-
vá,  buď přímo na zastupitelstvu, 
nebo e-mailem, který je adre-
sován všem zastupitelům. Tyto 
informace jsou také publikovány 
na webových stránkách měs-
ta, kde se s nimi může seznámit 
každý občan. Pokud se člověk 
při odpovědi  na dotaz dopustí 
nepřesnosti a potom 100x slyší, 
jak lhal v přímém přenosu (ro-
zumím, 100x opakovaná lež se 
stává pravdou), tak  snad lze po-
chopit volbu písemné odpovědi. 
Věřím, že občané více ocení klid-
né a věcné jednání zastupitelstva 
o důležitých záležitostech, než 
trvalou snahu pana Záchy udělat 
z jednání zastupitelstva města 
lidovou zábavu pokleslé úrovně, 
kde největší pozornost zaslu-
hují drby, které se ODS povedlo 
po městě sesbírat.
 A že vánoční atmosféra v Přerově 
upadá? Vánoce by snad měl mít 
člověk především ve svém srdci. 
Před Galerií města Přerova stál 
krásný dřevěný vyřezávaný betlém 
(z vůle vedení města, nikoli ODS).  
Vánoční program byl, dle mého 
soudu, sestaven na úrovni progra-
mu  minulých let.  Pokud někomu 
splývá doba adventní, vánoč-
ní a oslavy konce roku a má toto 
období spojeno  pouze s počtem 
svařáků vypitých na náměstí, je 
to jeho věc.  Také si nemyslím, že  
je povinností města tvořit mega-
lomanskou silvestrovskou veseli-
ci pro lidi, kteří nemají na silvestra 
kam zajít.  A na závěr si dovolím 
použít slova klasika k nápadu dvou 
ohňostrojů k novému roku: „A není 
to málo, Antone Pavloviči?“

Petr Měřínský, ANO,  
náměstek primátora

VE ZKRATCE

Kvůli smogu se jezdilo 
autobusy zdarma
V pátek 20. ledna byla na úze-
mí Olomouckého kraje vy-
hlášena smogová situace. 
Mluvící sirény, které se bě-
hem dne ozývaly v pravidel-
ných intervalech, doporu-
čova ly lidem s chronickými 
dýchacími a srdečními po-
tížemi i seniorům a dětem, 
aby se vyhnuli pohybu venku 
a fyzické zátěži. Motoristé byli 
zároveň vyzváni, aby omezili 
jízdy autem. Od 10. hodiny až 
do odvolání byla jízda auto-
busy po Přerově zdarma.  (ilo)

Lidé bez domova
mohli jít do sedárny
V mrazivých dnech poskyto-
vali nocleh lidem bez domova 
pracovníci Českého červené-
ho kříže U Bečvy v takzvané 
sedárně. Její kapacita je až 
dvacet míst. Přestože teploty 
v lednu klesly až na minus 
10 stupňů Celsia, bezdomovci 
služeb sedárny využívali mi-
nimálně. „V průměru k nám 
chodí tak pět osob, kapaci-
ta je až dvacet lidí. Nejvíce 
plno jsme měli při sedmi li-
dech,“ uvedla ředitelka Čes-
kého červeného kříže Eva 
Mezírková Barešová. Nocleh 
v sedárně, to znamená jen 
na židli, je zdarma a lidé bez 
domova dostanou od pracov-
níků Červeného kříže teplý 
čaj a někdy i polévku.  (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!

Kam o jarních prázdninách? Ještě jsou volná místa na  výlety
  Týden jarních prázdnin, které v Přerově připadnou na druhý únoro-

vý týden, si mohou děti užívat v tělocvičně, při stolních hrách, na vý-
letech do zoo, na sněhu bobováním nebo dobrodružně v olomoucké 
Pevnosti poznání. Hned několik aktivit jim nabízí Středisko volného 
času ATLAS a BIOS i příměstský tábor s klubem Dlažka. 
I když prázdniny mají přívlas-
tek jarní, v Přerově se konají 
od 6. do 12. února, to znamená 
v ryze zimním období. „Hodně 
bude záležet na počasí. Za po-
sledních pět let jsme o jarních 
prázdninách v Přerově sníh 
neměli, letošní začátek roku se 
zatím co se týče sněhu vyvíjel 
slibně,“ zmínil Jaroslav Biolek 
z klubu Dlažka, kde si na ob-
dobí jarních prázdnin pro děti 
připravili příměstský tábor. 
Rodiče mohou dětem zaplatit 
pětidenní pobyt, nebo jen jed-
notlivé dny. „Aktivity máme 
pestré, jednak jsou to stolní 
hry, výtvarné činnosti, zamí-
říme do zoo, do muzea i orni-
tologické stanice, a pokud bude 
sníh, tak je čeká i bobování. 
V každém případě si děcka ten 
týden užijí,“ dodal Jaroslav 
Biolek. Za celý týden rodiče 
zaplatí 1200 korun, v ceně jsou 
také teplé obědy, jen svačinu si 
děti musí nosit samy. Přihlásit 
mohou rodiče své ratolesti i na 
jednotlivé dny, za jeden den 
zaplatí 250 korun, den s výle-
tem do zoologické zahrady při-
jde na 300 korun.

Volná místa hlásí také Stře-
disko volného času ATLAS 
a BIOS. „Na každý den máme 

naplánovanou jinou činnost, 
ceny za jednotlivé dny jsou 
různé. Nejdražší je výlet do 
olomoucké Pevnosti poznání, 
ten přijde i s obědem na 300 ko-
run,“ informovala Danie-
la Hrdličková ze SVČ ATLAS. 
Hned první den prázdnin 
mohou přihlášené děti vyjet 
spolu s pedagogy ze SVČ BIOS 
na expedici na Tesák. „Děti si 
s sebou povezou sáňkovací lo-
paty a na Tesáku je čeká sou-
těž ve sjezdu. Uděláme si čas 
i na stavění sněhuláků a další 
sněhové hrátky,“ informova-
la Dagmar Mlčáková ze SVČ 
ATLAS a BIOS. Cena výletu 
na Tesák  vyjde i s obědem na 
230 korun. V úterý 7. února si 
mohou děti vybrat, zda bu-
dou chtít zamířit do olomouc-
ké Pevnosti poznání, nebo na 
pěší výlet na Čekyňský kopec. 
Za výlet do Olomouce zaplatí 
rodiče již zmíněných 300 ko-
run a vycházka na Čekyňák 
přijde na 160 korun. „Hodně 
bude záležet na počasí. Pokud 
bude sníh, děti si užijí bobo-
vání na Čekyňáku a cestou 
zpět půjdeme po stezce lovců 
mamutů.  Pokud sníh nebu-
de, projdeme si celou mamutí 
stezku. Po obědě si děti určitě 

ještě zahrají bowling,“ nastínil 
další program Ivo Růžička ze 
SVČ ATLAS a BIOS. Pedago-

gičtí pracovníci ale zdůrazňu-
jí, že na všechny akce je zapo-
třebí se přihlásit dopředu.  (ilo)

Po dvou letech hledá Přerov stavbu roku
Soutěž s vypovídajícím názvem Přerov-
ská stavba roku 2016 vyhlásili přerovští 
radní. Oceňovat budou stavby přihláše-
né do čtyř kategorií – novostavba, fasáda 
rekonstrukce, fasáda panelového domu 
a interiér. Do soutěže se mohou zájemci 
hlásit do poloviny března.

„Směrem i cílem tohoto klání je oceňovat 
dobré příklady z architektury a ukázat tak 
hezkou tvář Přerova. Vítězné dílo ponese 
titul „Přerovská stavba roku“, který zname-
ná nejvyšší kvalitu provedeného díla v dané 

kategorii na území Přerova, včetně jeho 
místních částí,“ shrnul náměstek přerov-
ského primátora Pavel Košutek (ANO). Na-
posledy se v Přerově  oceňovaly stavby v roce 
2015 za předchozí rok. Odborná porota totiž 
doporučila dvouletý cyklus, aby byla vyšší 
konkurence mezi přihlášenými stavbami. 

„Do soutěže je možno přihlásit dílo, 
které bylo řádně ukončeno - například 
zkolaudováno, ohlášeno či předáno v le-
tech 2015 a 2016. U interiérů a novostaveb 
to mohou být i v stavby z roku 2014,“ do-

plnila Klára Koryčanová z přerovského 
magistrátu. 

Soutěžní porota, která bude stavby hod-
notit, by měla mít o vítězích jasno do po-
loviny roku 2017. „Díla budou posuzována 
anonymně, tedy bez uvedení vlastníka ob-
jektu, autora projektu a dodavatele stavby. 
Chceme se tímto vyhnout podezření, že by 
někdo mohl být zvýhodněn,“ doplnil Ko-
šutek. Vítězové každé kategorie získají vý-
hru v podobě 50 tisíc korun, pouze interiér 
bude ohodnocen částkou 10 tisíc.

Informace: webové stránky Přero-
va nebo architektka Klára Koryčanová, 
tel. 581 268 646.  (kom)

BUDOU JARNÍ PRÁZDNINY na sněhu, nebo bez něj? Zábavu dětem o druhém 
únorovém týdnu nabízí SVČ ATLAS a BIOS i klub Dlažka.  Foto: Ingrid Lounová

PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY

ATLAS

6. 2. Velikonoční keramika – tvoření 
od 9–12 hod.
7. 2. Výlet do Pevnosti poznání v Olo-
mouci
8 .2. Cvičení pro radost, Bří. Hovůrko-
vých od 9–15 hod.
Střílení + klub R .L. Stevensona, 
Bří. Hovůrkových od 13–16 hod.
Soustředění AIKIDO, 
Atlas od 16–19 hod.

9. 2. Prázdninové zpívání, 10–16 hod.
10. 2. Soustředění gymnastiky

BIOS

6. 2. Expedice Tesák, výlet s bobová-
ním, 9.30–16.30 hod.
7. 2. Výlet na Čekyňák, 8–15.30 hod.
ATLAS – Žižkova 12, tel.: 581 209 353
BIOS – Bezručova 12, tel. 581 735 009
Klub Dlažka – Palackého 77/1, 
tel.: 733 395 716
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INZERCE

Loňský rok na záchranné stanici byl rekordní, pečovali tu o 450 zvířat
 Devět let existence má za sebou záchranná stanice pro živočichy 

při Ornitologické stanici v Přerově. Loňský rok byl pro tamní pra-
covníky zatím nejnáročnější, přijali a ošetřili 451 zvířat, v řeči čísel 
to znamená o 71,5 % více živočichů než v roce předchozím. Zpět 
do přírody se vrátilo 214 zvířat. Ve 188 případech neskončil pobyt 
v záchranné stanici pro živočichy se šťastným koncem, zvířata buď 
uhynula, nebo musela být utracena. Šestadvacet pacientů předali 
pracovníci záchranné stanice do péče jiné organizace a 23 zvířecích 
pacientů zůstává v léčení dodnes. 

Nejčastějšími dočasně „ubyto-
vanými“ živočichy na záchran-
né stanici byli ježci. „Od pozd-
ního léta jsme na stanici 
ošetřovali 90 malých i velkých 
ježků. Jednalo se o nedorostlá 
pozdní mláďata, která nenašla 
včas dostatek potravy a úkryt, 
ježky zraněné sekačkou na trá-
vu, sražené autem nebo pokou-
sané psem,“ informovala Mar-
tina Hrazdirová ze záchranné 
stanice. V jednom případě 
dokonce přijali jednoho ježka 
a za pár týdnů vypustili ježků 
šest. „Vážně poraněná ježčí sa-
mička, pravděpodobně sekač-
kou na trávu, přímo na stanici 
porodila pět zdravých ježčátek. 
Ze svého zranění se zotavila 
a na stanici měla plný komfort 
jako v porodnici. Pomohla nám 
trochu i jako náhradní máma 
pro jiná osiřelá ježčí miminka,“ 
doplnila Hrazdirová. Když se 
po pár dnech mláďata úspěš-
ně převedená na pevnou stra-
vu znovu vrátila ke své mámě, 
bylo to radostné shledání. „Byl 
to úžasný zážitek, pro mláďata, 
ježčici i pro nás. Nyní už je celá 
rodina zpět v přírodě,“ popsa-

la příběh se šťastným koncem 
Martina Hrazdirová. Ne všech-
ny příběhy končí happyendem. 
Každý lidský zásah do přiroze-
ného běhu přírody by měl být 
velmi promyšlený, v ideálním 
případě žádný. „Vzpomenu tře-
ba na ‚zachránu‘ ježčí rodiny, 
kdy zcela zdravá samice a její 
mláďata byla nalezena na za-
hradě a přivezena k nám na sta-
nici. Během transportu ale vy-
děšená samice utekla a nám 
zbylo pět dvoudenních mláďat 
zcela odkázaných na intenzivní 
péči. Z pěti zůstali dva nyní již 
mladí ježci, postrádající přiro-
zené instinkty,“ popsala neu-
vážený zásah lidí Hrazdi rová. 
A takových případů je bohužel 
více. Do záchranné stanice lidé 
vozí spoustu zvířat zbytečně – 
ať už rodiči z hnízd vyvedená 
zdravá mláďata pěvců, kalousů 
ušatých, poštolek či strak, nebo 
malé zajíčky. V těchto případech 
lidská všímavost opravdu škodí.

„Jiná je situace u skutečně 
osiřelých mláďat, mláďat du-
tinových ptáků, která se na-
chází mimo hnízdo před vy-
vedením, opuštěných mláďat 

veverek, u spadlých nebo zni-
čených hnízd s mláďaty. Po-
znat, kdy je zásah oprávněný, 
může být těžké, dnešní doba 
však nabízí možnost snadno si 
vyhledat potřebné informace 
na internetu nebo se poradit 
s odborníky,“ zdůraznila pra-
covnice záchranné stanice.

Dalšími nejčastějšími pa-
cienty  na stanici byli netopý-
ři nejmenší. „Koncem června 
jsme řešili  neobvyklý případ 
nálezu velkého množství mlá-
ďat tohoto druhu na fasádě bu-
dovy. Mláďata byla bez matek, 
dezorientovaná, mnoho jich 
uhynulo. Bylo nutno netopýr-
ky rychle sesbírat – napočíta-
li jsme 60 mláďat – ošetřit je, 
zahřát, napojit – a co nejrych-
leji umístit do velké náhradní 
budky v místě nálezu. A dou-
fat, že se matky ke svým mlá-
ďatům vrátí,“ popsala další 
případ Hrazdirová. Pravděpo-
dobně došlo k vyrušení ma-

teřské letní kolonie při rekon-
strukci nedaleké budovy, kdy 
netopýří matky pravděpodob-
ně hledaly náhradní úkryt. 

Ne vždy se akce podaří, ne 
všechna zvířata lze totiž za-
chránit. „Takovou vzpruhou 
byl pro nás odchov šesti osiře-
lých mláďat plcha velkého. Při 
rekonstrukci rekreační chatky 
došlo k nechtěnému zničení 
hnízda a úhynu matky. Mláďa-
ta jsme zpočátku odchovávali 
na umělém mléku, postupně 
přecházela na pevnou stravu 
– velice oblíbené byly psí piš-
koty. Ač jich malí plši dostali 
vždy dostatek, pravidelně se 
servali o jediný piškot,“ podě-
lila se o plší příběh Hrazdirová. 
Pracovníci záchranné stanice 
plchy dobře připravili na zimu 
a řádně je ‚zasádlili‘. V říjnu 
nastal vhodný čas k vypuštění 
do přírody, kde stráví sedm až 
osm měsíců zimním spánkem 
v zatepleném úkrytu.  (ilo)

ZPĚT DO PŘÍRODY Hostýnských vrchů vrátili loni pracovníci záchranné stanice 
i šest osiřelých mláďat plcha velkého.  Foto: Jiří Polčák
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Radní po dvou letech znovu předkládají občanům účet
  Před rokem radní poprvé předložili občanům výčet plnění programového prohlášení rady - Plán pro Přerov 2014-2018. Svůj účet teď od-

krývají občanům města znovu. Na této dvojstránce předkládáme jen částečný přehled, úplný najdete na www.prerov.eu. V tištěné podobě je 
Plán pro Přerov k dispozici od ledna v Městském informačním centru.

SAMOSPRÁVA A INFORMOVANOST
Budeme aktivně podporovat IT projekt 
Otevřená radnice, založený zejména 
na mezinárodních standardech OPEN 
DATA (Otevřená data)

Byl zřízen transparentní účet pro oblast 
výdajů a takzvaný rozklikávací rozpočet. 

STRATEGIE

Urychleně dopracujeme v nových orgá-
nech města návrh strategického plánu 
rozvoje města na léta 2014–2020 a projed-
náme ho s občany
Ve vazbě na přípravu rozpočtu města a dle 
sdělení investičních plánů a významných 
aktivit jiných ekonomických subjektů pů-
sobících na území města je připravován 
akční plán na rok 2016-2018. Naplňování 
plánu i návrh nového akčního plánu bude 
předložen výboru pro plán, rozvoj, inves-
tice a dopravu a následně do orgánů města.

Zmapujeme tak zvané brownfi eldy v Pře-
rově, zjistíme možnosti jejich oživení – 
a to ve vazbě na dobudování dálnice D1; 
budeme se rovněž zabývat možnou revizí 
platného územního plánu a navrhneme 
zřízení průmyslové zóny
V roce 2016 byly informace získané při 
mapování brownfi eldů a dalších volných 
nemovitostí vloženy do databáze agentu-
ry CzechInvest, po schválení budou ve-
řejně přístupné v této „národní“ databázi.
Pracuje se na vzniku strategické průmy-
slové zóny v lokalitě Přerov–letiště  Bo-
choř. Zájmové území bylo po zhodnocení 
dostupných lokalit v České republice vy-
hodnoceno agenturou CzechInvest jako 
vhodné pro umístění strategického inves-
tora. V dubnu 2016 vláda schválila vybu-
dování Strategické průmyslové zóny Pře-
rov–Bochoř s letištěm. Průmyslová zóna 
bude mít dvě části. Letištní dráha bude 
rozdělovat území na samostatné plochy 
o maximální rozloze 220 ha a 117 ha. Již-
ní část bude sloužit primárně pro letecký 
průmysl a severní pro jiné využití. 

Vytvoříme na magistrátu samostatný 
útvar, který se bude zabývat čerpáním 
peněz z dotačních titulů
Na magistrátu byl zřízen Odbor řízení pro-
jektů a investic s oddělením projektových 
řízení a správy dotací. V roce 2015 obdrže-
lo město Přerov za zrealizované dotované 
projekty dotace v objemu 61 milionů ko-
run, v roce 2016 obdrželo 55 milionů.
V roce 2016 bylo podáno sedm žádostí o do-
tace z krajských, národních i evropských 
zdrojů, a to jak na investiční, tak i na nein-
vestiční projekty. Mezi nejvýznamnější pa-
tří dotace čtyři miliony korun z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci 
další etapy regenerace veřejného prostran-
ství sídliště v Předmostí (dětské hřiště 
u panelových domů v ulici Teličkova). Pro-
bíhá také realizace projektu na podporu 
udržitelných forem dopravy „Zvýšení in-

formovanosti o ekologicky šetrné dopravě 
a přípravě plánu mobility“, který je spo-
lufi nancován z prostředků Státního fondu 
životního prostředí.

NOVÉ HŘIŠTĚ v Předmostí dokončili stavební dělníci 
v prosinci loňského roku.  Foto: Ingrid Lounová

Odbor řízení projektů a investic připravuje 
další projekty, u nichž je možné spolufi nan-
cování z dotačních titulů. Jedná se přede-
vším o projekty: provedení energetických 
úspor Městského domu v Přerově, demoli-
ce chátrajících bytových domů ve Škodově 
ulici, energetické úspory domů s pečovatel-
skou službou v ulici Trávník a U Žebračky, 
modernizace mostů mezi Přerovem a Dlu-
honicemi nad tratí Českých drah. V rámci 
plnění ITI Olomoucké aglomerace pak při-
pravuje projekty modernizace učeben v zá-
kladních školách, cyklostezky Velká Dláž-
ka, přestupní terminál za nádražím.

Zajistíme udržitelný rozvoj města
Zastupitelstvo v roce 2015 uložilo radě zpra-
cování plánu udržitelné mobility. V roce 
2016 byla provedena analytická část a byla 
zahájena projednávání v odborných pra-
covních skupinách. Plán udržitelné měst-
ské mobility města Přerova bude dokončen 
po polovině roku 2017. 
Cílem je vytvořit podmínky pro uspo-
kojení potřeb mobility lidí i podniků 
ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení 
kvality života.
* Komplexně řešit dopravní dostupnost.
* Zvýšit bezpečnost v dopravě.
*  Snížit negativní vlivy dopravy na životní 

prostředí.
*  Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy 

osob a zboží.
*  Zvýšit atraktivnost a kvalitu městského 

prostředí.
Do zpracování je zapojena laická i odbor-
ná veřejnost formou dotazníků, ankety, 
pocitové mapy, pracovních skupin, do-
provodného programu, ale i školní mládež 
– „bezpečně do školy“, pocitová mapa, 
doprovodný program. Veřejné projednání 
analytické části se uskutečnilo 25. ledna 
letošního roku. Projekt má své webové 
stránky přístupné také z webu města. 

Komise životního prostředí i výbor pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu podporují 
zpracování územní studie zeleně a územní 

studie hospodaření se srážkovými vodami. 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, 
oddělení koncepce a rozvoje města vypra-
covalo zadání na obě územní studie. Pro 
možnost získání dotace na vypracování 
studií byla obě zadání konzultována na Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj. Územní studii 
zeleně je vhodné řešit jako územní studii 
krajiny. Vzhledem k fi nanční, administra-
tivní i časové náročnosti město od pořizo-
vání těchto studií ustoupilo. Naopak padlo 
rozhodnutí pořídit územní studii veřejných 
prostranství v Žeravicích a Kozlovicích.

Budeme komunikovat se stávajícími za-
městnavateli o jejich potřebách a problé-
mech
Na podzim roku 2015 se v Městském domě 
konalo setkání zástupců města se zástup-
ci významných podnikatelských subjek-
tů, počátkem roku 2017 se uskuteční další 
setkání.

* Postupně snížíme zadlužení města
K 1. 1. 2015 byl zůstatek nesplacených 
úvěrů a půjček 383 523 tisíc korun. 
K 31. říjnu 2016 klesl zůstatek nesplace-
ných úvěrů a půjček na částku 217 947,1 ti-
síc korun.

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ 
S MĚSTSKÝM MAJETKEM 
Rozhodneme, který majetek je pro město 
upotřebitelný, a který není

Odbor správy majetku a komunálních slu-
žeb vyhotovil materiál – koncepce naklá-
dání s nemovitým majetkem, jeho součástí 
je i vytipování budov, v nichž nejsou byty, 
které jsou dle názoru odboru zbytné, a má 
být rozhodnuto o jejich dalším využití či 
prodeji. Obdobný postup bude zvolený 
u samostatných nebytových prostor a po-
zemků. V lednu 2017 bude materiál projed-
nán v radě a v zastupitelstvu. 
Odbor správy majetku a komunálních 
služeb má připraven návrh změny vnitř-
ního předpisu upravujícího majetkopráv-
ní dispozice s majetkem statutárního 
města Přerova.

DOPRAVA A VEŘEJNÝ PROSTOR

Všemi dostupnými prostředky budeme 
vytvářet „tlak“ na stát a kraj při řeše-
ní dopravních problémů města, zejména 
dokončení dálnice D1 v obou úsecích Lip-
ník–Přerov a Přerov–Říkovice
Město Přerov má jasně defi nované doprav-
ní priority, které byly aktualizovány na 
6. zasedání zastupitelstva 11. května 2015. 

Zastupitelstvo města Přerova po projed-
nání:
1.  schválilo celkové dopravní priority 

města Přerova:
 -  Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
 -   Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD 

v Předmostí včetně rozšíření ul. Polní - 
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křižovatka silnice II/436 (budoucí I/55 
- ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 

 -  Průpich (severojižní propojení města)
 -   Rozšíření Mádrova podjezdu a vybu-

dování jižního přivaděče k dálnici D1 
(II/150: propojení II/434 (ul. Tovačov-
ská) se silnicí I/55 (ul. Gen. Štefánika)

 -   Napřímení ulice Tovačovská do pod-
jezdu v ulici Kojetínská (silnice II/434) 

 -   Prodloužení podchodu ČD směrem 
k Přerovským strojírnám

 -  Železniční zastávky na trati 270 Čes-
ká Třebová - Přerov – Bohumín včet-
ně cyklopodjezdu - centrální komisí 
Ministerstva dopravy však varianta 
se zastávkou nebyla vybrána a na zá-
kladě výsledků dalších jednání Za-
stupitelstvo města Přerova nepřijalo 
návrh usnesení schválit záměr spo-
lufi nancování výstavby železniční 
zastávky Přerov-Předmostí.

 -   Rychlostní komunikace R/55 Přerov 
(Kokory) - Olomouc, křížení s napo-
jením na dálnici D1

 -   Východní obchvat Přerova (9. května, 
Želatovská, alternativní vazba na ob-
chvat Kozlovic) - spojka silnice II/150 
a II/434 za Meoptou

 -  Silniční obchvat Kozlovic
2.  schválilo dopravní priority města Pře-

rova pro strategii ITI (integrovaných 
teritoriálních investic) či krajské inves-
tice:

 -  Průpich (severojižní propojení města)
 -   Rozšíření Mádrova podjezdu a vybu-

dování jižního přivaděče k dálnici D1 
(II/150: propojení II/434 ul. Tovačov-
ská se silnicí I/55 ul. Gen. Štefánika)

 -   Napřímení ulice Tovačovská do pod-
jezdu v ulici Kojetínská (silnice 
II/434)

 -   Východní obchvat Přerova (9. května, 
Želatovská, alternativní vazba na ob-
chvat Kozlovic) - spojka silnice II/150 
a II/434 za Meoptou

 -  Silniční obchvat Kozlovic 
 -   Prodloužení podchodu ČD směrem 

k Přerovským strojírnám
 -   Přestupní terminály u železničních za-

stávek včetně cyklopodjezdu. Hlavní 
prioritou je dokončení dálnice D1. Stav-
ba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou již 
byla zahájena. Pro urychlení přípravy 
stavby 0136 Říkovice - Přerov město 
zřídilo na své náklady kontaktní mís-
to pro výkup pozemků potřebných pro 
dostavbu dálnice, které navštívilo cel-
kem 312 lidí. Podepsáno bylo 196 smluv 
a vykoupeno je 93 % plochy pozemků 
potřebných k výstavbě dálnice. V lednu 
2016 přijala vláda usnesení k dopravní-
mu napojení Strategické průmyslové 
zóny Přerov-Bochoř, kterým uložila 
ministru dopravy zajistit do 30. září 
2019 uvedení stavby dálnice D1-0136 
Říkovice-Přerov a železničního napo-
jení zóny do provozu. Pro potřeby do-
stavby dalších prioritních dopravních 
staveb byla ustavena pracovní skupina 
i v rámci Olomouckého kraje. Jedná se 
o dořešení následujících staveb:
1. Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - 

Předmostí
2. Silnice I/55 Přerov - průtah cent-

rem, 1. etapa
3. Okružní křižovatka ulic Dluhon-

ská a Polní
4. Silnice I/55 rozšíření ul. Palackého 

– realizováno 04-06 2016

5. Silnice I/55 Přerov - průtah cent-
rem, 2. etapa

6. Silnice II/150 Přerov - Mádrův 
podjezd

  Na podkladě mimořádných pro-
hlídek mostních objektů přes tratě 
SŽDC Přerov-Česká Třebová a Pře-
rov-Bohumín v ulici Dluhonská byl 
stavební stav nosné konstrukce vy-
hodnocen jako velmi špatný. Je navr-
žena výstavba nových širších mostů 
s jednostranným chodníkovým pá-
sem. Probíhá projektová příprava.  

        

V LOŇSKÉM ROCE stavební dělníci rozšířili silnici 
v Palackého ulici, vozovka získala tak zvaný tichý 
asfalt.  Foto: Ingrid Lounová

Prověříme pomocí specializované studie 
skutečný přínos „průpichu“ a na základě 
ní se budeme dále rozhodovat, zda a v ja-
kém rozsahu ho budeme realizovat
Specializovanou studii nebylo třeba zajišťo-
vat, neboť Ředitelství silnic a dálnic - správa 
Olomouc má připravenu projektovou doku-
mentaci pro stavební povolení na realizaci 
přeložky silnice I/55 - průtah centrem I. eta-
pa, (tzv. průpich) a jedná o vykoupení po-
třebných nemovitostí. Zastupitelstvo měs-
ta Přerova na svém 19. zasedání 22. 8. 2016 
schválilo záměr spolufi nancování některých 
objektů výstavby „průpichu“ v předpoklá-
dané výši 22,161 mil. Kč vč. DPH, s předpo-
kládanou realizací v letech 2018 až 2021.

Budeme usilovat o podporu pěší, cyklis-
tické a městské hromadné dopravy - s cí-
lem, aby bylo méně automobilů v ulicích 
města a jejich průjezd byl plynulejší.
Občané starší 70 let mají příspěvek 150 Kč 
na roční jízdenku - tzv. Senior pas -  
v rámci městské autobusové dopravy.

Parkovací dům pro jízdní kola u nádraží 
Českých drah má za sebou první velmi 
úspěšný rok a svou návštěvností něko-
likrát předčil i obdobný parkovací dům 
v Hradci Králové. 
V roce 2016 byly provedeny úpravy vedení 
cyklostezek v okružní křižovatce u Hané 
a také v ulicích Dvořákova a Hranická (do-
plnění přejezdů pro cyklisty). Cyklisté mo-
hou po změně dopravního značení projet 
Kramářovou ulicí. Proběhlo celoměstské 
sčítání cyklistické dopravy ve spolupráci 
s Vysokou školou logistiky. Na jaře letošní-
ho roku vznikne nový přejezd pro cyklisty 
na cyklostezce v ulici Komenského v místě 
nepřehledné křižovatky s ulicí Wurmovou, 
která bude nově jednosměrná. Projektově 
se dokončuje příprava cyklostezky Velká 
Dlážka. Podle nové legislativy se zvažu-
je umožnit jízdu cyklistům na vybraných 
chodnících. V únoru 2017 bude dokončena 
studie vedení cyklostezek do místních částí. 
Významnou podporu má ve městě i cyk-

loturistika. V letošním roce hodlá město 
pokračovat v provozu populární linky 
Cyklobusu Bečva, která vyjede na svou 
trasu už pátým rokem.

CYKLOBUS BEČVA se těší oblibě cykloturistů. 
Z Přerova bude jezdit už pátým rokem. Foto: I. Lounová

Zavedeme jasnou a dlouhodobou parko-
vací politiku
Pro splnění dvou výše uvedených aktivit 
je v přípravě zpracování Plánu udržitel-
né mobility, jehož cílem je vytvořit pod-
mínky pro uspokojování potřeb mobility 
lidí ve městě a přispět ke zlepšení kvality 
života. Opatření defi novaná v tomto plá-
nu pokryjí všechny druhy dopravy v celé 
městské aglomeraci, dopravu veřejnou 
i soukromou, osobní i nákladní, motori-
zovanou i pěší, cyklistickou a statickou. 
Do hledání optimálních řešení bude za-
pojena občanská i odborná veřejnost. 
Na komunikační část tohoto plánu město 
získalo podporu z Národního programu 
Životní prostředí v oblasti environmen-
tální prevence.
Je zpracováván návrh parkovací politiky 
v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, 
Dvořákova a Kabelíkova (včetně  případ-
né změny organizace dopravy v této lo-
kalitě).

Budeme prosazovat rozumné investice 
na správném místě, např. rekonstrukce 
místních komunikací a chodníků; vytvo-
říme koncepci výstavby a oprav místních 
komunikací
Odbor koncepce a strategického rozvo-
je, pověřený vedením registru investic 
(a požadavků), oslovil výbory místních 
částí s žádostí o defi nování investičních 
priorit hrazených jak z rozpočtu města, 
tak z fi nančních prostředků určených pro 
místní část. Priority místních částí byly 
v roce 2015 vloženy do registru a v roce 
2016 došlo k jejich aktualizaci.

Budeme pokračovat ve zpracování studie 
o možnosti zřízení dalších železničních 
zastávek v Přerově
V rámci aktualizace přípravné dokumen-
tace „Rekonstrukce železniční zastávky 
Přerov - 2. stavba“ byla zařazena i varian-
ta s novou železniční zastávkou Přerov 
-Předmostí. Centrální komisí Minister-
stva dopravy však varianta se zastávkou 
nebyla vybrána a na základě výsled-
ků dalších jednání Zastupitelstvo města 
Přerova nepřijalo návrh usnesení schvá-
lit záměr spolufi nancování výstavby 
železniční zastávky Přerov-Předmostí. 
Do přípravné dokumentace bude vložen 
pouze záměr propojení cyklistické stez-
ky Velká Dlážka - Hranická cyklopodjezd 
pod železniční tratí. 
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NOVÉ ÚKLIDOVÉ AUTO PRO MĚSTO

Auto, o jehož významu nelze pochybovati, neboť je v létě používáno na zvla-
žování prašných ulic, v zimě na odstraňování sněhu zvláštním pluhem, a kromě 
toho má také svou důležitost jako velmi užitečný zdroj vody při požárech, 
v jeho rezervoáru je zásoba 50 hl vody, bylo v roce 1932 v provozu celkem 
144 dní. Za tuto dobu vykonalo cestu o celkové délce 10 080 km. Za 4 roky by 
tedy objelo zeměkouli po rovníku. Za rok vykropilo celkem 17 210 000 litrů 
vody do nenasytných vyprahlých ulic města, denně tedy vykropilo průměrně 
119 200 litrů vody. V nejparnějších dnech měsíce července ovšem spotřebovaly 
ulice města Přerova vody až 200 000 litrů denně.
Zdroj: Obzor 14. ledna 1933

Zmizelá místa v Přerově: zimní úklid ulic
  Jak vypadalo odklízení sněhu v ulicích Přerova před sto lety? Určitě 

jinak než dnes. Zatímco nyní se o odklízení sněhu stará většinou 
strojová technika, na začátku minulého století a ještě i o několik 
desítek let později bojovali se sněhovou přikrývkou jen lidé s lopa-
tami, hrably a metlami. V období sněhové kalamity město dokonce 
povolalo na výpomoc i nezaměstnané.

Úklid města a odklízení sněhu 
mělo před sto lety v Přerově 
na starosti obecní hospodář-
ství. Vyhlášku o udržování 
čistoty měl Přerov už od roku 
1895, v roce 1913 byla vyhláška 
řečeno dnešní rétorikou no-
velizovaná. „V dokumentech 
se můžeme dočíst, že majitelé 
domů jsou povinni pečova-
ti o čistotu chodníků podél 
svých domů a ohrad. V době 
zimní jsou povinni odstra-
niti náledí a sníh z chodníků 
ihned, když přestalo sněžiti, 
anebo kdyby sníh po několik 
dní padal, každodenně nejdéle 
do 8. hodiny ranní, a posypati 
chodníky pískem, nikoliv po-
pelem. Sníh ze střech shozený 
a spadlý, jakož i sníh a led ze 
dvorů na ulici vyvážený, musí 
majitelé domů naložiti na vozy 
a na místa zvláště k tomu usta-
novená odvézti,“ ocitoval vý-
ňatek z dobových dokumentů 
ředitel Státního okresního ar-
chivu v Přerově Jiří Lapáček. 

V roce 1928 pracoval pro 
obecní hospodářství jeden te-
sař, pět kočích, šest dělníků, 
17 metařů, tři popeláři a jedna 
krmička. Velký pokrok nastal 
hned v následujícím roce, kdy 

město zakoupilo nový kropicí 
vůz, ke kterému byla přikou-
pena pro zimní období radli-
ce na odklízení sněhu. Auto 
značky Praga, kombinované 
také jako požární stříkačka, 
stálo obecní kasu 175 tisíc Kč.

V lednu roku 1929 městská 
rada v Přerově kvůli sněho-
vé kalamitě přikročila k ra-
zantnějšímu řešení odklízení 
sněhu, protože zaměstnanci 
obecního hospodářství na ná-
valy sněhu v ulicích měs-
ta sami nestačili. „Radní se 
usnesli, že přijmou do práce 
posily z řad nezaměstnaných. 
Obecní hospodářství proto 
přijalo 20 výpomocných děl-
níků na odstraňování sněhu 
a najalo čtyři povozy. Vyšší 
hospodářská škola vyšla obci 
vstříc a dala jí k dispozici dva 
povozy na odvážení sněhu 
pouze za režijní poplatek,“ do-
plnil Jiří Lapáček. 

V polovině třicátých let 
20. století se vedly na úrov-
ni samosprávy velké diskuse, 
kdo je povinen odklízet sníh 
před domy. Stály tu proti sobě 
dva právní názory. Nejvyšší 
správní soud se vyslovil v tom 
smyslu, že povinnost čištění 

chodníků před domy nepo-
stihuje majitele domů, nýbrž 
správce veřejné komunika-
ce. Proti tomu Nejvyšší soud 
v Brně v případě žalob dovo-
zoval, že policejní předpisy 
nařizují majiteli domu, aby se 
staral v zimě o chodníky. Ne-

stará-li se, ručí za následky.  
Ty byly v roce 1937 tragické, 
v Obzoru psali přerovští no-
vináři o dvou smrtelných úra-
zech, ke kterým došlo v zimě 
na neudržovaných chodní-
cích, jeden se stal na Šířavě 
a druhý v ulici Za Mlýnem.  (ilo)

V Dluhonicích i letos chlapci vyrazí  na blažejskou koledu
S rožněm a koledou budou v pátek 3. února na svatého Blažeje 
obcházet dům od domu chlapci v Dluhonicích. Tradice blažej-
ské koledy v této vesnici trvá více než 150 let. Původně dostávali 
žáci v tento den ze školy volno a klobásy a maso, které vykoledo-
vali, posloužilo ke společnému školnímu obědu s učitelem. Pe-
níze, které jim ochotní lidé dávali do kasičky, byly na přilepšení 
k platu chudému učiteli. Dluhonice jsou snad jedinou vesnicí 
v širokém okolí, kde se tato tradice dochovala do dnešních dnů.

Ve školní kronice z roku 1896-97, kterou psal učitel Jan Vít, je 
tento zápis: Na svatého Blažeje připadá největší svátek školních 
dětí. Dříve mívaly prázdno celý den, později jen půl dne. Školní 
děti, ale jen chlapci chodí po dědině s rožněm a šporkasou. Děti 
dostávají slaninu, klobásy a uzená žebra, vše napíchají na rožeň, 
dostanou i mouku, kroupy a peníze. Penězi se podělí a z ostat-
ních věcí se vaří oběd: polévka, kaše, zelí a maso uzené s klo-
básami.“  Blažejská tradice, při níž chlapci zpívali koledy a také 
tančili, měla hlavně tradici na Hané a na Slovácku. V jiných 
krajích se zase chodilo koledovat 12. března na svatého Řehoře, 
i v tomto případě lidé přispívali penězi na chudé učitele.

„S blažejskou koledou chodí chlapci od 1. do 9. třídy, někdy se 
jich sejde pět, jindy třeba patnáct. Mám dva syny a oba koledovali, 
mladší je v deváté třídě, tak půjde letos naposledy. Rožeň, se kte-
rým obchází po obci a lidé jim na něj napichují klobásy nebo kusy 
uzeného, nechal vyrobit můj muž,“ zmínila Libuše Krejčiříková, 
která je v obci kronikářkou. V současné době se na chudého učitele 
ve vesnici nevydělává, škola v Dluhonicích už ani není. „Koleda 
se chodí, aby byla radost. Kluci si navíc koledou přivydělají něja-

kou korunu a dostávají klobásy a uzené a některá z maminek jim 
z toho potom uvaří jídlo, ke kterému patří ještě zelí a knedlík,“ do-
plnil Pavel Ježík, předseda výboru místní části Dluhonice, který si 
na blažejskou koledu sám jako dítě pamatuje. Dluhonice tak jsou 
jednou z mála obcí, kde se tento obyčej dochoval dodnes a místní 
jsou na něj náležitě hrdí.  (ilo)

ODKLÍZENÍ SNĚHU ve vánici v Komenského ulici v 30. letech 20. století probíha-
lo ručně. Lidé bojovali se sněhem s pomocí lopat a hrabel. Foto: Jindřich Poštulka

VŽDY 3. ÚNORA chodí chlapci v Dluhonicích na blažejskou koledu s rožněm. Tato 
tradice, kdy se koledovalo ve prospěch učitele, je stará 150 let. Foto: archiv LK
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Jak vypadal časopis Komenský dříve a jak dnes?
Časopis Komenský je nejstarším pedagogickým periodikem 
v České republice. Založil ho v roce 1873 v Olomouci morav-
ský středoškolský profesor, etnograf a spisovatel Jan Havelka. 
Od roku 1992 jej vydává Pedagogická fakulta Masarykovy uni-
verzity v Brně, kde členové redakční rady vytvořili výstavu, 
jež nyní putuje po republice. „My jsme výstavu ještě doplnili ze 
svých sbírek, a návštěvníci tak mají možnost listovat jednot-
livými čísly a ročníky časopisu Komenský z minulého i před-
minulého století. Mohou  sledovat vizuální proměnu periodika 
a začíst se do dobových textů a zpráv ze školního života,“ uved-
la kurátorka výstavy Jarmila Klímová z Muzea Komenského 
v Přerově. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 19. března také 
v Muzeu Komenského v Přerově.  (red)

Poznáte podobiznu Komenského na první pohled? 
  Přijďte si to vyzkoušet na výstavu „Komenský? Toho jsme už 

někde viděli!“ do přerovského muzea. I ti zkušení zjistí, že to vždycky 
nemusí být jednoduché. 
Dochovalo se sice několik por-
trétních rytin z poloviny 17. sto-
letí, ale na přelomu 19. a 20. sto-
letí vznikaly nové kresby, gra-
fi ky, malby a plastiky, kde se 
Komenského obličej do jisté 
míry proměňoval. Naši pra-
předci jej vnímali především 
jako učence. „V roli učitele se 
poprvé objevil na přerovském 
pomníku z roku 1874 a ten-
to typ podobizen se šířil spolu 
s popularizací jeho pedagogic-
kých děl. Teprve určení obrazu 
holandského mistra Juriaena 
Ovense jako portrétu Komen-
ského v roce 1905 změnilo zob-
razování Učitele národů. Tato 
olejomalba ovlivnila také Maxe 
Švabinského, jehož kresbu 
zná starší generace z učebnic,“ 
vysvětlila kurátorka výstavy 
Helena Kovářová z Muzea Ko-
menského v Přerově.

Kromě přehledných, te-
maticky rozdělených panelů 
s čtivými texty a bohatým ob-
razovým doprovodem si mo-
hou návštěvníci prohlédnout 
originály výtvarných děl. Jsou 
mezi nimi také práce umělců 

z přerovského regionu, napří-
klad Josefa Bajáka, Františka 
Mádleho, Marcela Krasického 
či Antonína Kubáta. Za zhléd-
nutí určitě stojí i dílo umělec-
kého kováře a sochaře Igora 
Kitzbergera, malířů Felixe Je-
neweina a dalších.

Zaujme také kolekce pohled-
nic z první poloviny 20. století 
vydávaná ve prospěch spolku 
Komenský ve Vídni. Sběratel-
sky atraktivní jsou také poštov-
ní známky, bankovky a mince 
s podobiznami Učitele národů. 
Zajímavostí je také nejstarší 
poštovní známka s podobiz-
nou Komenského, která vyšla 
v New Yorku v roce 1902. 

Závěr výstavy patří humoru 
a nadsázce v podání známých 
kreslířů Štěpána Mareše a Pav-
la Kantorka.  K vidění je i origi-
nální grafi cký list Adolfa Borna 
a kresba Lubomíra Dostála.

Kdo se bude chtít dozvě-
dět více, neměl by si nechat 
ujít komentovanou prohlídku 
s kurátorkou výstavy Helenou 
Kovářovou v úterý 21. února 
v 17 hodin.  (red)

PODOBIZNY UČITELE NÁRODŮ si mohou návštěvníci výstavy v Muzeu Komen-
ského prohlédnout na plátnech, grafi kách i na pohlednicích.   Foto: Jitka Hanáková
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Festival fi lmů o přírodě budou moci 
vidět poprvé i diváci v Přerově
Ty nejlepší fi lmy o udržitel-
ném rozvoji z celého světa při-
váží poprvé 21. února do kina 
Hvězda v Přerově festival Eko-
topfi lm. Všechny fi lmy jsou 
ke zhlédnutí zdarma. Jedná se 
o nejstarší festival dokumen-
tárních fi lmů o životním pro-
středí a udržitelném rozvoji 
na světě, jehož první ročník se 
odehrál ještě v bývalém Česko-
slovensku v roce 1974.

Od té doby se festival ko-
nal na Slovensku, kde se le-
tos uskuteční už 44. ročník 
a na podzim proběhl poprvé 
i v Česku. „Cílem festivalu je zá-
bavným způsobem vzbudit zá-
jem veřejnosti a mladé generace 
o témata udržitelného rozvoje, 
která mají vliv na každodenní 
lidský život. Filmy ukazují krá-
su a bohatost přírody, přinášejí 

nejnovější vědecké poznatky,“ 
uvedl Martin Demuth, který má 
propagaci festivalu Ekotopfi lm 
na starost. V  úterý 21. února od 
16 hodin tak na diváky čekají ty 
fi lmy, které z 81 snímků zvítě-
zily ve festivalové soutěži. 

„Pozoruhodný fi lm Lidské 
tělo: mikroskopické safa-
ri vezme diváky na výlet pří-
mo do lidského těla. Výherce 
speciální ceny poroty Grand 
Prix Mikroporod zase vysvět-
luje, proč je lidstvo čím dál tím 
víc nemocné a co s tím může 
mít co dočinění porod,“ vybral 
dva zajímavé snímky Demuth. 
Dechberoucí je i dokument 
slovenského porotce festivalu 
Pavola Barabáše o domorodém 
africkém kmeni Suri, jejichž 
život je jako z jiné doby a ne 
z 21. století.  (ilo)

Maškary s medvědem roztančí centrum Přerova
 Masopustní průvod maškar v čele s medvědem se projde centrem města v sobotu 18. února. Asi tři desítky nejrůznějších masek vyrazí 

od klubovny Cukrle U Bečvy 1 a v 9.15 hodin rej maškar zastaví před radnicí na náměstí TGM, kde si stárek převezme od vedení města maso-
pustní právo a začne veselice.
Tradici masopustu, která sahá 
v našich zemích do 13. století, 
oživil v Přerově spolek Cukrle 
s folklorním souborem Haná. 
Letos se masopustní průvod 
vydá do přerovských ulic už 
podeváté. „Na hudební ná-
stroje nás budou doprovázet 
kamarádi z cimbálové mu-
ziky Okybača z Lipníka. Ne-
jsme žádná uzavřená skupina 
a budeme rádi, když se k nám 
přidají i další lidé, kteří bu-
dou mít odvahu přijít v masce 
a chuť se s námi poveselit,“ 
uvedla Magda Barboříková  
z folklorního souboru Haná. 

Po převzetí masopustního 
práva se průvod vydá Krato-
chvílovou a Jiráskovou uli-
cí a Wilsonovou se vrátí zpět 
na TGM, odkud maškary za-
míří Mostní ulicí na Horní 
náměstí na nádvoří zámku. 
Své putování zakončí kolem 
13. hodiny před restaurací Ka-
tovna.

Mezi tradičními maska-
mi masopustního veselí, jako 
jsou kobyla, koza, slamák, 
cikánka s cikánem, nevěsta 
s ženichem, baba s nůší, smrt 

s kosou nebo policajt, má do-
minantní postavení medvěd. 
V přerovském masopustním 
průvodu se této role zhostí už 
potřetí Květoslav Opavský. 
„V kůži medvěda se mi líbí, je 
to taková moje soukromá sau-
na. Navíc je to jediná maska 

v průvodu, kdy lidé nevědí, 
kdo se za ní skrývá. Takže si 
z nich dělám trochu srandu, 
laškuji s děvčaty, zlobím děti 
a tak si to užívám,“ zmínil 
Květoslav Opavský, který se 
o masopustu pořádně otáčí, 
protože musí vyzvat k tanci 

všechny hospodyně. Během 
celého dne jich jsou až dvě de-
sítky. A jak se mu v neobvyk-
lém kostýmu tančí? „V koži-
chu medvěda je horko vždy, 
ať je venku teplo, nebo mráz. 
Kůže prostě hřeje za každé-
ho počasí. Když ji po průvodu 
svlékám, tak je celá propoce-
ná,“ svěřil se Opavský. 

Neobvyklé podívané na nej-
roztodivnější masky v ulicích 
města přihlížejí desítky lidí. 
„Kolemjdoucím rozdáváme 
letáčky, kde je informujeme, 
co to masopust je, aby někteří 
lidé, kteří se k této podívané 
nachomýtnou náhodou, ne-
byli udivení. Během našeho 
putování nás hospodáři hostí 
štamprličkou slivovice, ko-
láčky nebo třeba uzeným či 
škvarky. Už se nám dokonce 
stalo, že u některých obchodů 
nám nabídli i tradiční domácí 
koblihy,“ dodala Barboříková. 
Po masopustním veselí podle 
křesťanského kalendáře vždy 
v úterý utichne basa a Pope-
leční středou následuje čty-
řicetidenní období půstu, to 
trvá až do Velikonoc.  (ilo)

Městská  galerie vloni žila nejen 

výstavami, ale i muzikou a divadlem

Deset velkých expozic, na kte-
rých se podílelo přes pět desítek 
vystavovatelů a zhlédlo je 16 tisíc 
návštěvníků, uspořádala vloni 
Galerie města Přerova. Zvláštní 
postavení mezi nimi měla jako 
každoročně květnová Absol-
ventská výstava Základní umě-
lecké školy v Přerově, kde své pr-
votiny nabídlo příchozím hned  
25 mladých výtvarníků.

„Návštěvnost galerie umoc-
nili také diváci tradičního Do-
stavníčka s divadlem v Letní 
divadelní scéně mezi hrad-
bami a posluchači nového 
úspěšného projektu Hudební 
léto na hradbách, které jsme 
pořádali společně s nadačním 
fondem Blues nad Bečvou,“ 
zmínila vedoucí galerie Lada 
Galová.  (red)

K ÚSPĚŠNÝM VÝSTAVÁM v Galerii města Přerova patřila hodová výstava malíře 
a muzikanta Ivana Mládka.    Foto: Pavel Ondrůj 

TŘETÍ ÚNOROVÁ SOBOTA bude v Přerově patřit masopustnímu veselí. Průvod 
maškar v čele s medvědem se projde ulicemi města. Foto: Ingrid Lounová

Zájemci mohou žádat o dotace
O dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v roce 2017 lze žádat do 28. února. Program včetně for-
muláře žádosti a povinných příloh najdete na webu města www.
prerov.eu. Kontakt: Yvona Machalová, odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí, tel. 581 268 221. (red)
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INZERCE

Přijďte si zasoutěžit 
ve stolním tenise

Tělocvičná jednota Sokol Pře-
rov pořádá 11. února turnaj 
ve stolním tenisu neregistro-
vaných hráčů všech kategorií. 
Začátek v 9.30 hodin v soko-
lovně. Zájemci se mohou hlásit 
na vrátnici sokolovny.  (MR) 

Na memoriálu Pavla Holíka si změří síly 

špička českého a slovenského nohejbalu
 Sportovní hala TJ Spartaku Přerov bude v sobotu 11. února hostit mezinárodní nohejbalový turnaj trojic mužů.  

Memoriál Pavla Holíka je tradiční soutěží zařazenou do celorepublikového nohejbalového kalendáře. Diváci 
mohou díky účasti mistrů světa a dalších špičkových českých i slovenských hráčů vidět skvělá sportovní klání.

Přerovský mezinárodní no-
hejbalový turnaj trojic bývá 
každoročně silně obsazeným 
závodem. „Očekáváme také 
účast mistrů světa ve trojicích 
i dvojicích mužů z listopadu 
2016, ať už Ondřeje Víta z prvo-
ligového Žatce, Jana Vankeho 
z Karlových Varů nebo Lukáše 
Rosenberga z Modřic a jiných 
hráčů české reprezentace. Ti se 
utkají s dalšími zástupci české 
nohejbalové extraligy i dalších 
soutěží a také s hráči Slovenska, 
což bude, ostatně jako vždycky, 
zajímavé porovnání sil nohej-
balových velmocí,“ uvedl Jiří 
Pavelka, předseda pořádající-
ho oddílu nohejbalu TJ Spartak 
MSEM Přerov.

Na startovní listině turnaje 
jsou také přerovští hráči, kteří 
tímto turnajem zahajují „ost-
rou“ přípravu na nadcházející 
sezonu, která jim začíná v dub-
nu. „Přerov bude na turnaji za-
stoupený dvěma, možná třemi 
trojicemi. Předpokládáme, že 

na startovní listině bude dva-
cet týmů jako v předcházejí-
cích ročnících. Je možné, že se 
přihlásí ještě družstva z Polska 
a Maďarska,“ zmínil hrající tre-
nér Ondřej Miklík. Skvělou ku-
lisu vytvářejí ve sportovní hale 
přerovští diváci. „Přerov patří 

k městům, kde je velká základna 
fanoušků, jezdí k nám také příz-
nivci nohejbalu z Ostravy, Vsetí-
na a Brna, atmosféra na turnaji 
bývá i díky nim výborná. S or-
ganizací nám pomáhá nohejba-
lová mládež trenéra Pavla Janka, 
což je zárukou, že budeme mít 

v dalších letech následovníky,“ 
nastínil Ondřej Miklík.

Mezinárodní nohejbalový 
turnaj se v Přerově hraje už 
od roku 2005. Letošní soutěž je 
navíc jubilejním 10. ročníkem 
memoriálu Pavla Holíka, který 
byl známou osobností nohejba-
lu, a to nejen v Přerově. „Pře-
devším jeho zásluhou se v Pře-
rově uskutečnily v letech 2005 
a 2006 mezinárodní nohejbalo-
vé turnaje, které byly příznivě 
hodnoceny všemi účastníky 
a znamenaly skvělou propaga-
ci nohejbalu coby tradičního 
a oblíbeného českého sportu. 
Je pro nás povinností a záro-
veň i poctou pokračovat v tom, 
čeho již bylo dosaženo. Chceme 
vždy po roce přivést do Přerova 
vrcholový nohejbal,“ dodal Jiří 
Pavelka.

Na pořádání turnaje se kaž-
doročně podílí statutární 
město Přerov, Olomoucký kraj 
a spolupráci poskytuje také 
Český nohejbalový svaz.  (ilo) 

Přerované mohou dát své hlasy nejlepším sportovcům regionu
Již posedmé budou Přerované 
svědky prestižního předávání 
ocenění těm nejlepším spor-
tovcům města. Městský dům 
bude v úterý 28. února hostit 
galavečer tradiční akce Přerov-
ského deníku, České unie spor-
tu, města Přerova a agentury 
Sport action. Hlasovat o nejlep-
ších sportovcích za loňský rok 
mohou Přerované do 20. února.

Vstup na galavečer Sporto-
vec roku je opět zdarma, líst-
ky si mohou zájemci během 
února vyzvednout v redakci 
Přerovského deníku v Palac-
kého ulici 22 nebo v Městském 
informačním centru.

Vloni si šest ocenění převza-
li přerovští hokejisté, čestného 

uznání se dostalo také vesla-
řům či tenistům. Na trůn pře-
rovského sportu za rok 2015 
mezi jednotlivci usedl bike-
trialista Pavel Procházka. Kdo 
se dočká korunovace za loň-
skou sportovní sezonu letos? 
Odpověď budeme znát už 28. 
února večer. Chybět nebu-
de ani vítěz čtenářské ankety 
o Hvězdu Deníku. Hlasovací 
kupony jsou k dispozici v tiš-
těném vydání Nového Přerov-
ska. Uzávěrka hlasování je 20. 
února. Ty nejaktuálnější in-
formace najdete na webových 
stránkách www.prerovsky-
denik.cz.  (něm)

V POŘADÍ UŽ 10. ROČNÍK memoriálu Pavla Holíka nabídne v sobotu 11. února 
ve sportovní hale Spartaku Přerov nohejbalová klání špičkových českých i slo-
venských hráčů.  Foto: archiv TJ Spartak MSEM

LOŇSKÝ VÍTĚZ hlavní kategorie - bike-
trialista Pavel Procházka předvedl své 
skoky i na pódiu Městského domu,  Foto: 
Deník/Jiří Kopáč

info o turnaji

HONEMSEM NOHEJBAL
Memoriál Pavla Holíka

  zahájení turnaje v 8.45 hod.
  zápasy ve skupinách od 9 do 13 hod.
  vyřazovací zápasy od 13 do 16 hod. 
  semifi nále a fi nále od 16.30 hod.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov

Eva Machalová, 725 017 083

2. 2. Záhlinice–Kroměříž, 14 km, vlak 
7.35 hod., vede Pěček
2. 2. Přerov–Lověšice–Přerov, 9 km, 
v 8.30 hod sraz u hypermarketu 
Albert, vede Szabóová
4. 2. Hlubočky–Svatý Kopeček–
Mariánské údolí, 18 km, vlak 7.08 hod., 
vede Sedláková
9. 2. Kojetín–Tovačov, 12 km, vlak 
8.38 hod., vede Láhnerová
11. 2. Brno Lesná–Soběšice–Obřany, 
12 km, vlak 7.36 hod., vede Šťáva 
(čeká v Brně)
16. 2. Tršice–Dolní Újezd, 14 km, 
autobus. nádraží, zastávka č. 7, 
v 9 hod. vede Válková
16. 2. Čekyně–Sobíšky–Prosenice, 
10 km, autobus. nádraží, zastávka č. 7, 
v 7.50 hod., vede Lančová
18. 2. Dolní Újezd–Slavkov–Stamě-
řice, autobus. nádraží, zastávka č. 11, 
v 6.20 hod., vede Sedláková
23. 2. Malenovice–Svatá voda–Zlín, 
13 km, vlak 7.24 hod., vede Pěček 
23. 2. Přerov–Lýsky–Přerov, 8 km, 
v 9 hod. sraz u sokolovny, vede Jan-
čová
25. 2. Okolo Litovle–Červenka, 10 km, 
vlak 8.06 hod., vede Šťávová 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 

Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

1. 2. Prosenice–Sobíšky–Zábeštní 
Lhota–Vinary, 12 km, vlak 8.26 hod., 
vede Bartošík
4. 2. Prusy–Kocanda–Karlovice–
Stará Ves, 10 km, bus 8 hod., vede 
Vaculík
8. 2. Tršice–přehrada–Daskabát–
Tršice, 12 km, bus 9 hod., vede Pun-
čochářová
11. 2. Kopřivnice–Štramberk–Rybí–
Nový Jičín, 17 km, vlak 7.23 hod., vede 
Punčochářová
15. 2. Vlakový zájezd Valašské Mezi-
říčí, muzeum řeznictví, soutok Bečev, 
přihlášky předem, vede Dostál
18. 2. Teplice n. B.–Nad jezírky–
Hubert–Soběchleby, 15 km, vlak 8.26 
hod., vede Pěček 
22. 2. Bystřice p. H.–sv. Hostýn–
Rusava, 10 km, vlak 7.35 hod., vede 
Bartošík
25. 2. Přerov–hvězdárna–Švédské 
šance–Přerov, 13 km, odchod soko-
lovna 9 hod., vede Vaculík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

4. 2. Zimní kondiční běhy, délka 
5 a 10 km, vede Jakubíček, sraz 
v 9 hod. lávka u tenisu v Přerově 
11.–12. 2. Orlická 60, 1. Číhalka–Šer-
lich–Pěticestí–Hanička–Orlická 
chata (nocleh), 2. Mladkov–Suchý 
vrch–Červenovodské sedlo–Buková 
hora–Štíty, 60 km, vede Beránek, bus 
5.30 hod. restaurace Parník
 21. 2. Výroční členská schůze, restau-
race Bečva, 17 hod., členské příspěv-
ky od 16.30 hod., zpráva o činnosti 
a hospodaření, občerstvení
25.–27. 2. 8. Přejezd Krkonoš a Jize-
rek, trasa: 1. Pec p. Sn.–Lyžařská 
bouda–Luční bouda–Sněžka–Špin-
dlerova–Bradlerovy boudy, nocleh, 
2. Bradlerovy boudy–Sněžné jámy–
Srenica–Vosecká bouda–Harra-
chov–Jakušice–Kořenov, nocleh, 
3. Kořenov–Jizerka–Smědava–Kna-
jpa–Nová Louka–Bedřichov, vedou 
Ludvík a Balcárek, vlak 4.59 hod.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

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

Stálé expozice:

Rekonstrukce historických školních 
tříd

Archeologie Přerovska

Entomologie

Mineralogie

Národopis Hané a Záhoří

Tajemství tónu zvonu

Veduty Přerova a vyhlídka z věže

Výstavy:

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

14. 2. Fenomén výroby kamen-
ných nástrojů na pravěké osadě 
u Hlinska a její dálkové kontakty, 
přednáška k výstavě Tajemství 
pravěké osady v Hlinsku odhalena?, 
Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., 
doc. PhDr. Lubomír Šebela, CSc., 
od 17 hod., Korvínský dům
21. 2. Komenský, všude samý 
Komenský, komentovaná prohlídka 
výstavy Komenský? Toho už jsme 
někde viděli, od 17 hod., kaple přerov-
ského zámku

Animační 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 – poklad-
na muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

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

Stálé expozice:

Ptáci České republiky

Ptačí zahrada Františka Gintera

Akce:

2. 2. Vernisáž prací výtvarné soutěže 
pro děti na téma Zelenina plná vitamí-
nů, slavnostní vyhlášení vítězů a ver-
nisáž prací dětí Přerovska z výtvarné 
soutěže Českého zahrádkářského 
svazu, od 9 hod. v prostorách ORNIS.
9. 2. Až se jaro zeptá ... Výroba 
ptačích budek a zábavně naučný 
program o dění v ptačím světě na jaře 
v prostorách ORNIS, od 16.30 hod., 
materiál a nástroje budou zajištěny, 
přihlášky na tel. 581 219 910 kl. 12 
nebo kosturova@prerovmuzeum.cz 
16. 2. Zelené město – přítomnost... 
a budoucnost?, přednáška zahradní 
architektky Martiny Haluzíkové 
o současném stavu zeleně v našem 
městě, od 17 hod., Korvínský dům
17. 2. Scrapbook – výtvarná dílna, 
vyzkoušíme si práci s vyřezáva-
cím strojkem Big Shot, akvarelem 
a modelovací pastou, vytvoříme 
úžasné  přáníčko, záložku a foto 
rámeček (s sebou si přineste fotku), 
v prostorách ORNIS, od 16 hod., při-
hlášky na kosturova@prerovmuze-
um.cz nebo 581 219 910.
18. 2. Výroba vermikompostéru, dílna 
v prostorách ORNIS, od 13.30 hod., při-
hlášky na kosturova@prerovmuzeum.
cz nebo 581 219 910 do 16. 2. 2017

Výukové programy 
pro školy, kroužky 
a jiné zájmové skupiny:

Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po–pá 8–16 
hod.
Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS.
Informace o programech 
na www.ornis.cz

HRAD HELFŠTÝN

v únoru pro veřejnost uzavřen

MĚSTSKÝ DŮM

12. 2. Nedělní párty při dechovce, 
hraje Záhorská kapela, ve 13.30 hod.
14. 2. Jak uvařit žábu, jímavý, hořko-
sladký příběh o lásce až na věčnost, 
ve kterém se Bára Štěpánová před-
staví v životní divadelní roli a Pavel 
Nečas, zkušený divadelní herec, s bra-
vurou představuje všechny „Blaženiny 
osudové muže“, sedm naprosto rozdíl-
ných typů, tragikomedie odTh eatrum 
agency s.r.o. Praha, v 19.30 hod.
21. 2. Stříbrňanka, koncert krojované 
dechovky Vojtěcha Horkého, 
v 18 hod.
26. 2. Nedělní párty při dechovce, 
hraje skupina MINI, ve 13.30 hod.

Plesová sezona

3. 2. Střední škola gastr. a služeb, 
XXIII., reprezentační ples, ve 20 hod.
4. 2. GJB a SPgŠ, stužkovací  ples  GJB 
– třídy oktáva + 4.A, v 19 hod.
17. 2. GJB a SPgŠ, stužkovací ples 
SPgŠ – třídy 4.AP + 4.BP, v 19 hod. 
18. 2. Obchodní akademie a Jaz. škola, 
stužkovací ples 4.EL, v 19 hod.
24. 2. Gymnázium J. Škody, stužkova-
cí ples třídy oktáva B, v 19 hod.

25. 2. Statutární město Přerov, Měst-
ský ples 2017, ve 20 hod.

K tanci a poslechu hrají Coppelia – 
plesový orchestr muzikantů zlínské 
fi lharmonie, BigBand, což je krnovský 
swingový orchestr, a Rockabilly 
Trio – členové krnovského Bigbandu. 
Hostem večera bude zpěvák a muzi-
kant Janek Ledecký.

Předprodej MIC tel.: 581 587 711.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Akce pro dospělé:

2. 2. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod.
2., 14. a 28. 2. Používáme tablet – 
přednášky Pavla Cimbálníka, učebna 
MěK v Přerově, od 16 hod.
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www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – únor 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 10–12.30; 13.30–20 10–12.30; 13.30–20 10–12.30; 13.30–20 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)

6.–10. 2. 2017 10–20 10–20 dle běžného provozu
sobota 18. 2. 2017 11–12.30; 13.30–18.30 11–12.30; 13.30–18.30 11–12.30; 13.30–18.30 společná 10–20

14. a 28. 2. Virtuální univerzita třetího 
věku – videopřednášky na téma 
cestování (jen pro již přihlášené stu-
denty), učebna MěK v Přerově, 10–12 
hod. a 13–15 hod.
15. 2. Aljaška 3D – cestopisné pro-
mítání s Tomášem Lounem, sál Mini-
sterstva zemědělství ČR v Přerově, 
od 17 hod.
16. 2. Pozitivní myšlení – přednáška 
Pavla Kavříka, učebna MěK v Přerově, 
od 17 hod.
20. 2.–20. 3. Základy práce s MS 
Excel 2013 – počítačový kurz pro 
začátečníky, učebna MěK v Přerově, 
každé pondělí 16–18 hod.
23. 2. Cesty prvních moravských 
misionářů – přednáška Michala 
Krchňáka, učebna MěK v Přerově, 
od 17 hod.
24. 2.–24. Ovládání PC s Windows 
10 pro mírně pokročilé – počítačový 
kurz, učebna Měk v Přerově, každý 
pátek 9–11 hod.
27. 2. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jiří Mahen, učebna MěK 
v Přerově, od 13 hod. 

Akce pro děti:

2., 9., 16., 23. 2. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
2. a 16. 2. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
6. a 7. 2. Tvořivá dílna – srdíčková 
kabelka, půjčovna pro děti, v provozní 
době knihovny
6.–10. 2. Lyžařské závody na XBOXu, 
půjčovna pro děti, v provozní době 
knihovny
7. 2. Turnaj v nových společenských 
hrách, pobočka MěK v Předmostí, 
9–11.30 hod.
10. 2. Hraní společenských her 
a výroba postaviček z papíru, poboč-
ka MěK v Předmostí, 9–12 hod.
11. 2. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry) a výroba postaviček z papíru, 
pobočka MěK v Předmostí, 9–12 hod.

Akce v místních částech:

2., 9., 16., 23. 2. Soutěžní odpoledne 
pro děti (hry, hádanky, křížovky), 
Kozlovice, od 16 hod.

2.–23. 2. Hádej, hádej, hadači (soutěž 
pro děti), Čekyně, v provozní době 
knihovny
6. 2. Tvořivá dílna – kytičky z obalů 
od čajových sáčků, Lověšice, od 16 
hod.
7. 2. Tvořivá dílna – sněhulák 
z ponožky, Újezdec, od 16.30 hod.
7. 2. Tvořivá dílna – valentýnské růže, 
Vinary, od 17 hod.
9. 2. Tvořivá dílna – sněhulák z vlo-
ček, Čekyně, od 16 hod.
9. 2. Tvořivá dílna – valentýnská 
srdíčka, Henčlov, od 17 hod.
11. 2. Valentýnská tvořivá dílna, Dlu-
honice, od 17 hod.
14. 2. Tvořivá dílna – valentýnské 
tvoření, Žeravice, od 16.30 hod.
16. 2. Tvořivá dílna – výroba karne-
valových masek, Lýsky, od 16.30 hod.
21. 2. Tvořivá dílna – výzdoba 
knihovny, Újezdec, od 16.30 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a

6. 2. Osteoporóza – Olga Župková, 
v 10.15 hod.
6. 2. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
7. 2. Vycházka s trekingovými holemi: 
Vycházka do kostela Československé 
církve husitské, sraz v 10.15 hod. 
na centru SONUS, předpokládaný 
návrat ve 12 hod.

8. 2. Kavárna pro seniory: Lodí z Jano-
va do Dubaje – Jaroslava Goláňová, 
v 16 hod.
13. 2. Povídání s psychologem – 
PhDr. Jana Gebauerová, v 10.15 hod.

14. 2. Vycházka s trekingovými 
holemi: Šumění andělských křídel – 
návštěva Muzea moderního umění 
Olomouc, sraz na vlakovém nádraží 
v 8.55 hod., odjezd vlakem 9.02 hod., 
prohlídka výstavy od 10 hod., před-
pokládaný návrat ve 13.30 hod. 
20. 2. Paříž – město nejen umělců – 
Kamil Lukeš, v 10.15 hod.
27. 2. Rukodělná činnost: glazování, 
v 10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem vždy 
v pondělí a čtvrtek 9–10 hod. 
Internet pro seniory vždy v pondělí 
9–13 hod., lektor je přítomen 
od 12 do 13 hod.

PC kurz pro začátečníky – kurz 
se skládá ze sedmi lekcí, vždy v pon-
dělí 13–14.30 hod., začátek v pondělí 
27. 2., cena kurzu je 450 kč. 

PC kurz pro pokročilé – kurz 
se skládá z pěti lekcí, vždy v pondělí 
14.45–16.15 hod., začátek v pondělí 
27. 2., cena kurzu je 400 kč. 

PC kurz: základy práce s tabletem 
– kurz se skládá ze dvou lekcí, v pon-
dělí 14.45–16.15 hod., začátek v pon-
dělí 13. 2., cena kurzu je 200 kč.
Kurzy probíhají v centru SONUS 
a přihlásit se můžete u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA

2. 2. Zimní rodeo pro rodiče s dětmi 
Pohořany
6.–10. 2. Zimní příměstský tábor pro 
děti klub Dlažka Přerov
15. 2. Neřež, 19.30 hod., klub Teplo
1. 3. Folk team, 20 hod., klub Teplo

DUHA KLUB RODINKA

Želatovská 12

23. 2. Maškarní bál s Olafem, 16.30–
18 hod., v tělocvičně ZŠ Želatovská
Cvičení s nejmenšími, v úterý 16–17 
hod., pro děti od 3 do 12 měsíců 
Malý badatel, v pondělí 16–17 hod., 
kroužek plný vědy, pokusů a her pro 
děti od 3 let
Tělocvičení s Rodinkou, ve čtvrtek 
17–18 hod., pohybové hry v tělocvič-
ně ZŠ Želatovská, pro děti od 2 let

LOUTKOVÉ DIVADLO

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

5. 2. Začarovaný les, ve 14 a 16 hod., 
Loutkové divadlo Sokola Přerov
12., 19. a 26. 2. Ostrov splněných 
přání, ve 14 a 16 hod., Loutkové diva-
dlo Sokola Přerov
KERAMIKA ÚJEZDEC

2. 2. Vyrábíme z keramiky papouška, 
od 15.30 hod.
9. 2. Vyrábíme z keramiky obrázek, 
od 15.30 hod.
16. 2. Akce mýdla, od 15.30 hod.
23. 2. Glazování, od 15.30 hod.
PLES LEVICE

24. 2. Tradiční ples levice, 
ve 20 hod., v klubu Teplo, k tanci hraje 
skupina Mini
TALK SHOW
23. 2. Zůstane to mezi námi – talk 
show s Evou Holubovou a Bobem 
Kleplem. Zůstane to mezi námi je 
úsměvná, někdy možná i trochu 
hořká, talk show našich předních 
herců. Diváci si celý pořad režírují 
sami, neboť ovlivňují podobu veče-
ra prostřednictvím svých otázek, 
položených buďto napřímo ze sálu, 
nebo napsaných před začátkem 
představení. V 19 hod. v klubu Teplo. 
Předprodej vstupenek v Městském 
informačním centru v Přerově.
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1. 2.   v 18:00 hod. Krkonoše 2D, česky 
přístupný

1. 2.   ve 20:00 hod. Adele - živě 
z Royal Albert Hall 2D, titulky

2. 2.   v 17:30 hod. Jackie 2D, titulky, 
od 12 let

2. 2.   ve 20:00 hod. Kruhy 2D, titulky, 
od 15 let

3. 2.  v 17:30 hod. Miluji tě modře 2D, 

3. 2.   ve 20:00 hod. Odvrácená strana 
měsíce 2D, titulky, od 15 let

4. 2.   v 17:30 hod. Kruhy 2D, titulky, od 
15 let

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

5. 2.   v 15:00 hod. Instalatér z Tuchlo-
vic 2D, česky od 12 let

5. 2.   v 17:00 hod. Spojenci 2D, titulky, 
od 12 let

6. 2.   v 17:30 Anděl Páně 2 2D, česky 
přístupný

6. 2.   ve 20:00 hod. xXx: Návrat Xan-
dera Cage 2D, titulky, od 12 let

7. 2.   v 17:30 hod. Všechno nebo nic 
2D, česky od 12 let

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

8. 2.   v 17:30 hod. Muž jménem Ove 
2D, titulky, od 12 let

8. 2.   ve 20:00 hod. Richard Müller: 
Nepoznaný 2D, 

9. 2.   v 17:30 hod.LEGO® Batman fi lm 
3D, dabing

9. 2.   ve 20:00 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky od 15 let

10. 2.   v 17:30 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky, od 15 let

10. 2.   ve 20:00 hod. Místo u moře 2D, 
titulky, od 12 let

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

11. 2.   ve 20:00 hod. LEGO® Batman 
fi lm 2D, titulky

12. 2.   v 17:30 hod. Paterson 2D, titulky, 
od 12 let

12. 2.   ve 20:00 hod. Assassin´s Creed 
2D, titulky, od 12 let

13. 2.   v 17:30 hod. Místo u moře 2D, 
titulky, od 12 let

13. 2.   ve 20:00 hod. Kruhy 2D, titulky, 
od 15 let

14. 2.   v 17:30 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky, od 15 let

14. 2.   ve 20:00 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky, od 15 let

15. 2.   v 17:30 hod. La La Land 2D, titul-
ky, od 12 let

15. 2.   ve 20:00 hod. Pasažéři 3D, titul-
ky, od 12 let

16. 2.   v 17:30 hod. Já, Daniel Blake 2D, 
titulky, od 12 let

16. 2.   ve 20:00 hod. T2 Trainspotting 2 
2D, titulky, od 15 let

17. 2.   v 17:30 hod. T2 Trainspotting 2 
2D, titulky, od 15 let

17. 2.   ve 20:00 hod. Lék na život 2D, 
titulky, od 15 let

18. 2.   v 17:30 hod. Zlato 2D, titulky, od 
15 let

18. 2.   ve 20:00 hod. Mlčení 2D, titulky, 
od 12 let

19. 2.   v 17:30 hod. Kruhy 2D, titulky, od 
15 let

19. 2.   ve 20:00 hod. Jackie 2D, titulky, 
od 12 let

20. 2.   v 17:00 hod. Lék na život 2D, 
titulky, od 15 let

20. 2.   ve 20:00 hod. Zlato 2D, titulky, 
od 15 let

21. 2.   v 16-22 hod. EKOTOPFILM festi-
val 

22. 2.   v 17:30 hod. LEGO® Batman fi lm 
3D, dabing

22. 2.   ve 20:00 hod. V sedmnácti 2D, 
titulky, od 15 let

23. 2.   v 17:30 hod. John Wick 2 2D, 
titulky, od 15 let

23. 2.   ve 20:00 hod. Bába z ledu 2D, 
česky od 12 let

24. 2.   v 18::00 hod. Pes ro(c)ku 2D, 
dabing

24. 2.   ve 20:00 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky, od 15 let

25. 2.   v 17:30 hod. T2 Trainspotting 2, 
2D, titulky, od 15 let

25. 2.   ve 20:00 hod. Místo u moře 2D, 
titulky, od 12 let

26. 2.   v 15:00 hod. Egon Schiele 2D, 
titulky, od 15 let

26. 2.   v 17:00 hod. Bába z ledu 2D, 
česky od 12 let

27. 2.   v 17:30 hod. Jackie 2D, titulky, 
od 12 let

27. 2.   ve 20:00 hod. Lék na život 2D, 
titulky, od 15 let

28. 2.   v 17:30 hod. T2 Trainspotting 2 
2D, titulky, od 15 let

28. 2.   ve 20:00 hod. Bába z ledu 2D, 
česky od 12 let

Bijásek

5. 2.   bijásek v 10:00 hod. Ozzy 2D, 
dabing

12. 2.   bijásek v 15:30 hod. Trollové 2D, 
dabing

19. 2.   bijásek v 15:30 hod. Divoké 
vlny 2, 2D,dabing

26. 2.   bijásek v 10:00 hod. Akce Arkti-
da 2D, titulky, přístupný

Změna programu vyhrazena.

V únoru se v Pasáži objeví hned dvě nové výstavy. Jedna z nich je věnována 
Městskému domu, který v letošním roce oslaví významné jubileum. Na jeho 
místě původně stál zájezdní hostinec U Bílého koníčka, před 120 lety jej nahra-
dila stavba, jež se stala dominantou náměstí a zároveň centrem kulturního 
života v Přerově. Na výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout zajímavé foto-
grafi e, originály stavebních plánů a dozvědět se něco více o hodinách ve věži.

Další výstava s názvem >Na kole< při-
blíží známého muzikanta kapely D.U.B.
music a zároveň i cestovatele 
a sportovce Pavla Kadlíčka, tentokrát 
coby fotografa. Dosud projel na kole 
několikrát Evropu, Blízký východ, 
Severní a Jižní Ameriku. Je úspěšným 
závodníkem na maratonech horských 
kol a jezdcem obtížného závodu 
Salzkammergut Trophy. 

Dokonale řemeslně zvládnuté 
smaltované šperky z dílny 
Veroniky Matiovské jsou 
od února k vidění na Trafačce. 
Veronika Matiovská tvoří 
originální náhrdelníky, brože 
a náušnice z měděného plechu, 
maluje na ně abstraktní nebo 
rostlinné motivy, ale i konkrét-
ní tvary postaviček, ptáčků 
nebo třeba andílků. Smalty 
vypaluje v peci na 850 stupňů 
Celsia. Některé její šperky jsou 

navíc tepané, ráda kombinuje měď se smaltem nebo nerezem. Další autorka 
šperků - Ludmila Límová, tvoří také ze smaltu, a to náušnice, brože a obrázky, 
pro ni je typický rukopis dokonale zvládnuté  kresby.  

Do 19. února hýří galerie barvami 
olomoucké výtvarnice Evy Pešá-
kové, která vedle obrazů vystavuje 
také prodejní smaltované objekty 
a šperky. Eva Pešákové maluje 
horkým voskem, do něhož vpraco-
vává barevné pigmenty na sololit 
i plátno. Vedle rozměrných formá-
tů  povětšinou abstraktních námětů 
je pro návštěvníky přichystána 
také škála portrétů vyhotovených 
stejnou technikou. Od 23. února 
expozici vystřídají snímky polského 
fotografa Grzegorze Sidorowicze, 
který používá metodu camera 
obscura.

Přerov v nejrůznějších podobách - 
tak lze charakterizovat výstavu 
v Galerie ESO. Současnou atmosfé-
ru města zobrazují propracované 
akvarely Hany Lešanovské, velmi 
příjemně laděné jsou i malebné 
obrázky Ivany Pavlišové, malířky, 
která v Přerově i žije. Současnému 
Přerovu se ve své tvorbě věnuje také 
Jiří Kristen na svých akrylech. Na 
dominanty Přerova se v grafi ckých 
listech soustředí zase Jiří Ořechovský. Působivou atmosférou mají oleje Jiřího 
Valeše, který se zabývá jak dominantami měst, tak i jejich zákoutími. Tematika 
Přerova zaujala i vítěze celosvětové výtvarné soutěže Artists Gone Global 
2010 Romana Schmuckera. Jeho poetické obrazy s uličkami v podvečerním 
světle plynových lamp připomínají schikanederovský styl malování. 


