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KRÁTCE Maškary probraly město ze spánku
Ani smogové ponuré počasí 
nezastavilo v sobotu 18. února 
masopustní veselí v centru měs-
ta. Asi tři desítky masek včele 
s medvědem a medvědářem roz-
tančily jinak spící město. Maso-
pustní právo před radnicí předal 
stárkovi radní Pavel Košutek 
(ANO). A čím radnice pohostila 
maškary a přihlížející Přerova-
ny? „Jak velí stará tradice – ko-
láčky a pálenkou,“ dodal náměs-
tek primátora Pavel Košutek, 
který si pro tuto příležitost oblékl 
hanácký kroj. K třem desítkám 
masek z folklorního souboru 
Haná a spolku Cukrle se při-
dali i recesisti z řad Přerovanů. 
Nejmladším účastníkem byla 
devítiměsíční Olinka Sehnál-
ková, v oblečku medvídka, kte-
rou doprovázeli její rodiče, také 
v medvědím převleku. „Maso-
pustu se účastním asi počtvrté 
a poprvé s naší dcerou. Malá je 
společenská a vše okolo se jí líbí. 
Je to barevné, je to veselé, tak je 
spokojená,“ zmínila Kristina Se-
hnálková, která byla  před devíti 
lety autorkou prvního scénáře 
masopustu v Přerově.

Oživení v centru města 
přivítali i někteří obchodní-
ci, kteří na maškary čekali 
i s pohoštěním. „Odmala jsem 
prožívala masopust na vesnici 
v Nelešovicích. Mám tu vese-
lou atmosféru ráda a vím, co 
se sluší a patří, a masopustní 
průvod s dcerou rády pohostí-

me,“ zmínila Lenka Machačo-
vá a maškarám nabízela vlast-
noručně usmažené koblihy 
a štamprličky pálenky. Tep-
lotu několik stupňů nad nulou 
si pochvalovali i muzikanti. 
„Hraje se nám krásně, proto-
že oplýváme dary naší země 
v podobě tekutých moků a to 
nám pomáhá, abychom prsty 

rozhýbali do těch správných 
pohybů,“ řekl Karel Studený 
z lipnické cimbálovky Oky-
bača, která ovšem bez cimbálu 
doprovázela maškary na cestě 
Přerovem. Další podobná akce 
folklorního rázu – vynášení 
Moreny, bude 2. dubna v 10.30 
hodin, sraz zájemců u klubov-
ny Cukrle.   (ilo)

V březnu se budou v Přerově sadit ovocné stromy. Přidáte se?
  Stovka ovocných stromů doplněna keřovým parkem přibude na okraji Přerova. Dřeviny vysadí spolek 

Pro Přerov ve spolupráci s ústavem Sázíme stromy na polní cestě mezi hřbitovem a bývalými kasárnami. 
Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy.

Lidé z jižní části Přerova budou 
moci již brzy vyrazit na pro-
cházku nebo si jít zaběhat na no-
vou polní stezku lemovanou 
ovocnými stromy s výhledem 
na Hostýnské vrchy. Ta povede 
od rohu hřbitova z ulice Hos-
týnská ve stopě staré polní cesty 
a u dřívější sochy sv. Šebestiána 
se zalomí a napojí na cestu ve-

doucí podél zahrádek mezi zim-
ním stadionem a hvězdárnou.

 Ještě před tím, než stezka 
vznikne, bude zapotřebí stro-
my vysadit. Do akce se tak mo-
hou zapojit i Přerované. Pomoc 
už přislíbili dobrovolní hasi-
či, organizátoři běžeckého zá-
vodu Přerovské kopky i blízké 
školy. „Budeme rádi, když se 

zapojí i další zájemci. Stačí při-
jít v pracovním oděvu a vzít si 
s sebou svačinu popřípadě ob-
líbené pracovní nářadí,“ zmínil 
Jan Horký ze spolku Pro Přerov, 
který uspěl s grantem. První 
sázení dřevin se koná v sobotu 
25. března. „Sraz účastníku 
je v 9 hodin na rohu hřbito-
va směrem do Hostýnské uli-

ce, za každou pomoc budeme 
rádi,“ doplnil Petr Kubačka, 
který je iniciátor akce. V prv-
ní části stezky, v místech, kde 
vzniká nová zástavba rodin-
ných domků, budou vysazeny 
jeřáby. Dále do polí to budou 
jabloně, hrušně, třešně nebo 
bezy či šípky, zkrátka typické 
ovocné stromy a keře. Snahou 
je vysadit převážně staré od-
růdy ovocných stromů a pů-
vodní druhy keřů, kterých 
v moravské krajině bohužel 
ubývá.  (ilo)

Primátor se setká  
s občany z očí do očí

Poprvé v letošním roce se 
v pondělí 27. března usku-
teční další setkání primátora 
města Vladimíra Puchalské-
ho s občany. Loni diskutoval 
první muž radnice s občany 
v rámci setkání Z očí do očí 
celkem čtyřikrát. Občané, 
kteří mají zájem o nefor-
mální diskuzi s primátorem 
a chtějí se ho zeptat na dění 
či rozvojové plány spoje-
né s chodem města, mohou 
přijít do galerie na Horním 
náměstí. Z očí do očí začíná 
v 16 hodin.  (ilo) 

MASOPUSTNÍ VESELÍ roztančilo centrum města. Tečku za zimou udělají děti 
z Trávníčku, 2. dubna vhodí Morenu do Bečvy.  Foto: Ingrid Lounová

POZVÁNKA

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 20. březn a v 16 ho-
din v sále Městského domu. 
Přímý přenos mohou zájemci 
sledovat na www.prerov.eu
a v TV Přerov.  (red) 
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Téma v Dluhonicích: D1
Budování dálnice D1, průmyslová 
zóna v lokalitě mezi Předmostím 
a Dluhonicemi, cyklostezka Pře-
rov–Dluhonice a další témata se 
budou projednávat na veřejném 
slyšení v úterý 7. března v kultur-
ním domě v Dluhonicích. Setká-
ní občanů se zástupci Ředitelství 
silnic a dálnic a vedením města 
začne v 16 hodin. „Na otázky 
občanů budou odpovídat také 
zástupci Správy železniční do-
pravní cesty, vedoucí odboru 
koncepce města Pavel Gala a ve-
doucí odboru správy majetku 
Miloslav Dohnal. Na programu 
jednání je také zánik sportov-
ního areálu v Dluhonicích a vý-
stavba nového,  hovořit se bude 
také o průpichu nebo moderni-
zaci místa křížení na mostech 
přes železniční trať v Dluhonské 
ulici,“ doplnila mluvčí přerov-
ské radnice Lenka Chalupová. 
Projektanti veřejnost seznámí 
i s mimoúrovňovým křížením 
v Přerově-Předmostí.  (ilo)

Smog ovlivnil městskou hromadnou 
dopravu i v únoru, autobusy jezdily zdarma

V polovině února se Přerov zno-
vu zahalil do smogu. Aby řidiči 
co nejméně přispívali ke zhor-
šování smogové situace a raději 
využili městskou hromadnou 
dopravu a zároveň i lidé, kteří 
běžně chodí pěšky, se pohybo-
vali venku co nejméně, jezdily 
autobusy označené tabulkou 
„smog“ od 14. února po dobu té-
měř pěti dnů po Přerově zdarma.

„V lednu byla situace ob-
dobná a kvůli překračující-

mu limitu prachových částic 
v ovzduší jezdila MHD pět dnů 
zdarma. Město dopravní spo-
lečnosti Arriva Morava hradí 
za každý smogový den de-
set tisíc korun,“ informovala 
vedoucí odboru evidenčních 
správních služeb Jitka Kočico-
vá. Podle informací z přerov-
ského magistrátu zatím během 
posledních tří let nepřesáhl 
počet zvýšeného smogu 13 dnů 
v roce. „Kdyby nastala opět 

nepříznivá situace a pracho-
vé limity by byly překročeny, 
budou znovu jezdit autobu-
sy po Přerově zdarma. Peníze 
v rozpočtu na tuto mimořád-
nou situaci máme,“ dodala 
Kočicová. O smogové situaci 
občany informovaly mluvící 
sirény a ti, kteří se přihlásili 
k odběru SMS zpráv na webo-
vých stránkách města , získá-
vali informace i prostřednic-
tvím svých telefonů.  (ilo)

První fáze dokončena. Ze Škodovy ulice zmizela skládka
  Pouhý týden stačil pracovníkům stavební fi rmy k likvidaci hroma-

dy suti a náletových dřevin v opuštěném romském ghettu ve Ško-
dově ulici. Černou skládku vyklízecí četa zlikvidovala už na začátku 
února. Ještě letos plánuje radnice demolici čtyř opuštěných domů.

Lokalita poblíž vlakového 
nádraží je veřejností vnímá-
na jako ostuda města, na vy-
klizení čekala už několik let. 
Loni zastupitelé města roz-
hodli, že koupí Škodovu ulici 
zpět do majetku města od in-
solvenčního správce dlužníka 
za 3 miliony 270 tisíc korun. 
Tímto krokem se nastartovaly 
změny, které povedou k re-
kultivaci bývalého ghetta.

Původní odhad likvida-
ce skládky po demolici dvou 
obytných domů včetně dalších 
odpadů a náletových dřevin byl 
asi 670 tisíc korun a předpo-
kládalo se, že práce budou trvat 
měsíc. „Podle informací fi rmy, 
která černou skládku likvido-
vala, její pracovníci odvezli ze 
Škodovy ulice 66 nákladních 

aut odpadu, což odpovídá 800 
tunám oproti předpokládaným 
dvěma tisícům tun. Za tyto 
práce tak město ušetří opro-
ti původním předpokladům,“ 
informovala Eva Kousalová 
z odboru majetku přerovského 
magistrátu. 

Ještě letos by měla násle-
dovat demolice vybydlených 
a zchátralých domů. „Na de-
molici čtyř budov budeme 
žádat dotaci – a to z programu 
ministerstva pro místní roz-
voj na podporu demolic bu-
dov v sociálně vyloučených 
lokalitách,“ potvrdila Ivana 
Pinkasová z odboru řízení 
a investic přerovského magis-
trátu. Na odstranění domů už 
úředníci zajistili vypracová-
ní potřebných  projektových 

dokumentací pro výběr zho-
tovitele a provedení vlastních 
demoličních  prací. Až bude 
čtvrť kompletně srovnána se 
zemí, získá lokalita dosud ve-
dená coby „špatná adresa“ 

na atraktivitě. V blízkosti totiž 
povede průpich městem, který 
se má začít stavět v roce 2018 
a je reálný předpoklad, že by se 
mohl najít potenciální zájemce 
o lukrativní pozemky.  (ilo)

HROMADY SUTI, nepořádku a náletových dřevin odvezlo 66 nákladních aut. Teď 
ještě zbývá demolice čtyř domů a Škodova ulice prohlédne. Foto: Ingrid Lounová

NĚKOLIK SMOGOVÝCH dnů dusilo Přerovany i v únoru. Autobusy s označením smog jezdily po Přerově zdarma.  Foto: I. Lounová

Sms zpráv přibylo
Během prvních dvou měsíců 
došlo v Přerově k nárůstu počtu 
odběratelů sms na téma „smog“. 
V polovině února bylo k odběru 
zpráv přihlášeno 2 149 občanů. 
„Letos jsme rozeslali 22 063 smo-
gových esemesek, v nichž jsme 
informovali o začátku, průběhu 
a konci smogové situace. Za tuto 
službu jsme zaplatili 26 296 ko-
run,“ informovala mluvčí pře-
rovské radnice Lenka Chalupová. 
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CO VÁM JAKO 

MAJITELŮM PSŮ 

V PŘEROVĚ SCHÁZÍ?

Jindřiška Danišová
Chybějí mi po 
městě sáčky na 
psí exkrementy, 
možná někde 
jsou, ale já jsem 
je nikde nevi-

děla. A líbila by se mi nějaká 
louka k volnému výběhu. Rádi 
chodíme s pejskem k Bečvě na 
nábřeží, ale tam teď nemůže-
me, protože se tam pracuje.
Barbora Kopečková

Schází nám 
sáčky na ex-
krementy. Ro-
zumím, že do 
Michalova ne-
smí psi bez vo-

dítka, přece jen jsou tam malé 
děti, ale přivítala bych, kdy-
by tam bylo místo, kde by se 
mohli i psi trochu proběhnout.  
Ivana Dzunová

Málo míst, kde 
můžeme psa 
pustit na volno. 
A uvítala bych 
sáčky na psí 
exkrementy.

Rostislav Kopeček
Alespoň přes 
zimu by mohli 
pejskům dovolit 
se v určité části 
Michalova pro-
běhnout, vždyť 

tam v zimě nikdo nechodí. Je 
tam volná plocha, ideální pro 
psy. Už jsem to psal i do Pře-
rovského rádce. A kdyby se 
spravila ta část, co bývala pio-
nýrská louka, tak to by byla 
fantazie.
Radka Viznarová

My rádi jezdíme 
s našimi psy do 
Chropyně, pro-
tože tam pro-
cházky organi-
zuje jedna naše 

známá a psi se tam proběh-
nou. V Přerově je nikde pustit 
na volno nemůžeme, to je mi 
líto a chybí mi to.

Text a foto: Ingrid Lounová

V Přerově žije více než čtyři tisíce psů
 Poslední měsíc mají majitelé psů na zaplacení poplatku za psy. Na území Přerova a v jeho místních částech 

žije více než čtyři tisíce psů. Chovatelů úředníci registrují 3300, to znamená, že někteří z nich mají doma 
čtyřnohých miláčků více. Za poplatky za psy se loni vybralo do rozpočtu města milion a půl korun.
Nejvíce psů chovají lidé v sa-
motném Přerově, tam jich 
úředníci evidují 2 295. „Z cel-
kového počtu 3291 poplatníků 
byl loni každý druhý důchod-
ce a ti platí jednotně za psa 
200 korun. Namátkou prová-
díme kontroly, zda poplatník, 
který je vedený v naší databá-
zi, je skutečně držitelem psa,“ 
sdělila Stanislava Bartoníko-
vá z přerovského magistrátu. 
Stává se totiž, že skutečný ma-
jitel je v produktivním věku 
a bydlí třeba v bytovém domě, 
tudíž by měl za psa platit ti-
sícikorunu. Ve snaze ušetřit 
nechá zapsat svého čtyřno-
hého přítele na příbuzného – 
důchodce. Tisícikorunu jsou 
povinni zaplatit i majitelé psů, 
kteří mají trvalý pobyt v bu-
dově magistrátu v Bratrské 
ulici číslo 34.

Úředníci i strážníci v ulicích 
města zároveň kontrolují, jestli 
jsou psi označeni mikročipem 
nebo tetováním, což je v Pře-
rově povinné už devět let. Ta-
kové označení je důležité v pří-
padě, že se čtyřnohý mazlíček 
svému pánovi zatoulá a pra-
covníci ho převezou do útulku. 
„V loňském roce jsme odchyti-
li 155 psů. Většinou nám volají 
strážníci nebo lidé, kteří volně 
pobíhajícího psa pozorují ve 
svém okolí. Pokud je čipova-
ný, dáváme vědět úředníkům 
z magistrátu nebo na městskou 
policii. Pokud z čipu zjistíme, 
že jeho majitel není z Přerova, 
voláme do národního registru 
a také zveřejníme informace 
o nalezeném zvířeti  na naše 

webové stránky,“ upřesnila 
vedoucí přerovského útulku 
pro psy Gabriela Navrátilová. 
A jak vypadá takové šťastné 
shledání? „V poslední době 
nemíváme zrovna dobré zku-
šenosti. Někteří majitelé se nás 
rovnou ptají, jestli by nemoh-
li psa u nás nechat. Takových 
případů bohužel přibývá,“ po-
dělila se o trpkou zkušenost 
Gabriela Navrátilová. 

A které jsou nejčastější pro-
hřešky pejskařů? Stále platí 
evergreen – neuklízení výkalů 
při venčení.  Teď, když zmizel 
sníh i z travnatých ploch v uli-
cích města, tak se nám často 
nabízí žalostný pohled. Tuto 
skutečnost potvrzují i přerov-

ští strážníci, kteří v loňském 
roce řešili 236 přestupků tý-
kajících se právě psů. „Nej-
častěji se jednalo o neuklíze-
ní exkrementů a venčení psů 
na volno, případně pohyb psů 
v Michalově,“ upřesnil Miro-
slav Komínek, zástupce ředi-
tele Městské policie v Přerově. 
Sami strážníci mají ve službě 
čtyři psy – Avara, Donara, 
Arga a nejmladšího jednoleté-
ho Volfa teprve čekají zkoušky. 
Služební psi jsou pro strážní-
ky parťáky a jsou cvičení pro 
obranu a k zadržení pachatelů. 
Psi strážníků mají ze zákona 
výjimku a mají povolený vol-
ný pohyb, to znamená, že ne-
musejí být na vodítku.  (ilo)

MAJITELÉ psů mají poslední měsíc na zaplacení poplatků.  Foto: Ingrid Lounová

LETOS se počítá i s rekonstrukcí parkoviště na Velkých Novosadech.  Foto: MmPR

Okolí evangelického kostela se brzy dočká změn 
Lokalita v blízkosti evangelic-
kého kostela v Přerově projde 
razantní úpravou. Navržené 
stavební úpravy v ulicích Čap-
ky Drahlovského a Velké No-
vosady se týkají rozlohy zhru-
ba jednoho hektaru.

Dopravně urbanistická stu-
die lokality existuje už z roku 
2008. „Studii tehdy zpraco-
vala projekční fi rma ve dvou 
variantách – a v roce 2013 byla 
dopracována třetí varianta, 
která skloubila obě předchozí 
verze,“ uvedl Pavel Gala z pře-
rovského magistrátu. Plány 
řeší především úpravu par-
koviště, ale také rekonstrukci 
přilehlých chodníků, vybu-
dování cyklostezky, realiza-
ci nového veřejného osvětle-

ní, výsadbu padesáti stromů 
a osmdesáti keřů, součástí 
jsou i sadové úpravy zejména 

v okolí kostela. Záměr počítá 
i s novým a moderním měst-
ským mobiliářem.  (ilo)
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VE ZKRATCE

Nepotřebné domy chce město prodat zájemcům
Co dál s nevyužitými budo-

vami, ve kterých se už před lety 
zastavil život? Dvanáct nemovi-
tostí ze seznamu nepotřebného 
majetku radní města doporučili 
poskytnout k prodeji. Koneč-
ný verdikt ale ležel na bedrech 
zastupitelů. Ti na svém únoro-
vém setkání po dlouhé diskuzi 
rozhodli, že domy na Masary-
kově náměstí, i když chátrají, 
se prodávat nebudou. „Ve všech 
případech jde o objekty, pro něž 
nemá Přerov coby jejich vlastník 
využití. Záměr prodeje znamená, 
že si děláme jen průzkum trhu,“ 

uvedl náměstek primátora Pavel 
Košutek (ANO). Nejčastějšími ar-
gumenty zastupitelů, proč domy 
na náměstí TGM neprodávat, 
byly ty, že v budoucnu by na ji-
hozápadní straně náměstí, kde 
čtyři domy určené k prodeji stojí, 
mohla vyrůst radnice. Jedním 
z nich je i takzvaný Blažkův dům, 
který patří k těm nejstarším a je 
architektonicky zajímavý. Další 
nabízené domy na Masaryko-
vě náměstí nejsou tak historicky 
cenné, ale spojují Blažkův dům se 
současnou radnicí – to jsou objek-
ty s číslem popisným 4 a 5, v nichž 

je v současné době květinářství 
a obchod se sportovními potřeba-
mi a dům číslo 3, který těsně sou-
sedí s radnicí. V nabídce radních 
k prodeji byl i dům na Masaryko-
vě náměstí číslo 8, který sousedí 
s Městským domem. „Naposledy 
tam bylo v provozu občerstvení, 
vloni ale skončilo a od té doby je 
objekt nevyužitý,“ doplnil Milo-
slav Dohnal z přerovského magis-
trátu. Ani v tomto případě zastu-
pitelé prodej historicky cenného 
objektu neodsouhlasili. Ruku ale 
zvedli pro prodej bývalého 
Chemoprojektu i bývalého ar-

mádního domu v Čechově ulici 
číslo 43. Do takzvaného zbyt-
ného majetku, který je schválen 
k prodeji, se dostala i budova Pod 
Skalkou 11, kde donedávna síd-
lila základní škola i budova uby-
tovny Chemik na Velkých No-
vosadech. Prodávat se bude i pět 
garáží v ulici Dvořákova, dále 
pak zahradní chata v katastru 
Přerova a několik objektů, kte-
ré se nacházejí v areálu sklád-
ky Žeravice. Zájemci se mohou 
také ucházet o koupi restaurace 
a přilehlých šaten v areálu pří-
rodního koupaliště Laguna.   (ilo)

Přerov má od února 
odtahovou službu
Radní odsouhlasili zřízení 
odtahové služby, kterou za-
bezpečují Technické služby 
města Přerova. Auta stojící na 
přerovských silnicích, k nimž 
se nikdo nehlásí, teď mohou 
skončit na korbě odtahového 
vozidla.

„V první fázi bude služba 
zajišťovat pouze odtah aut, 
která mají od městské policie 
takzvanou botičku a v prů-
běhu třiceti dnů majitel auta 
nepožádal o její odstranění. 
Odtahová služba tedy nebude 
řešit auta, která jsou aktuální 
překážkou silničního provo-

zu, ale ta odstavená,“ uvedl 
náměstek přerovského pri-
mátora Petr Měřínský (ANO). 
Smlouva uzavřená mezi měs-
tem a technickými službami 
vyčísluje, že za plánovaný 
odtah jednoho vozidla do 
celkové hmotnosti 3,5 tuny si 
budou Technické služby měs-
ta Přerova účtovat od měs-
ta 1500 korun. A částku pak 
bude město zpětně požadovat 
od majitele vozu. Odtažená 
vozidla budou umístěna do 
uzavřeného areálu Stavební-
ho bytového družstva v Te-
ličkově ulici, které si město 
od družstva pronajme. Do 
konce března roku 2012 mělo 
město obdobnou smlouvu 

s technickými službami uza-
vřenou, pak nebyl odtah vo-
zidel smluvně upraven a služ-
ba nefungovala.  (kom)

Na opravu hradeb 
budeme žádat o dotaci
Hradní příkop u přerovského 
zámku a hradby, které příkop 
lemují, čekají opravy. Radní 
města už schválili zahájení 
výběrového řízení na sta-
vební fi rmu, která se ještě 
letos pustí do práce. Úprava 
by měla přijít na 2 miliony 
200 tisíc korun a část nákla-
dů by mohla pokrýt dotace.
„Počítáme s opravou kamen-

né zdi v jihozápadní části 
hradebního příkopu, která je 
součástí opevnění vnitřního 
města,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Petr Mě-
řínský (ANO). Hradební zdivo 
uzavírá dvorní část – zahrady 
za domy v ulici Wilsonova. 
„Plánujeme statické zajištění 
hradební zdi pomocí injek-
tážních vrtů, dále vybourání 
nepůvodního cihelného a na-
rušeného zdiva, dozdění niky 
a zaspárování. Součástí akce 
je rovněž oprava temene hra-
deb a jeho obklad břidlicový-
mi deskami,“ doplnila Ivana 
Pinkasová z přerovského ma-
gistrátu. 

  (kom)

Blažkův dům – Masarykovo náměstí
K historii Blažkova domu lze 
uvést, že se jedná o velkoměš-
ťanský právovárečný dům. 
Z toho vyplývá, že parcela byla 
zastavěna již během osazová-
ní Dolního náměstí ve 13. a 14. 
století. Ze zjištěných majitelů 
od poloviny 18. století do po-
loviny 20. století lze vyzdvih-
nout osobu Jana Rollera a La-
zara Grosse. V prvním případě 
šlo o člověka, který působil 
v městské radě, od roku 1780 
se stal rychtářem, který svým 
hrubým vystupováním vzbu-
dil pobouření přerovských 
obyvatel a byl příčinou sporů 
města s vrchností – Antoní-
nem Hyacintem z Brettonu bě-
hem 80. let 18. století.

Lazar Gross byl prvním sta-
rostou Přerova, vzešlým z vo-
leb v roce 1850. Funkci zastá-
val až do roku 1853. Nynější 
podobu získal dům na základě 
projektu z roku 1891 od měst-
ského stavitele Viléma Žáka, 

který si objednal Josef Blažek, 
voskař a perníkář. V domě bý-
vala řada nájemníků, v roce 
1900 např. zde měla Marie 
Chválková prodej rakví a Prv-
ní moravská akciová rolnická 
továrna na strojená hnojiva 
a lučebniny (pozdější chemič-
ka) tu měla písárnu. Po 2. svě-
tové válce byl objekt využíván 
okresní vojenskou správou.

Dům U Anděla strážce - Masarykovo náměstí
Na místě domu U Andě-
la strážce, který se nacházel 
mezi hostinci U Zlatého jele-
na a U Bílého koníčka (dnes 
Městský dům), stávaly do po-
loviny 19. století dva domy 
149 a 150. Číslo popisné 149 
bylo označeno jako Gemein-
haus, což značí obecní dům, 
byla v něm šerhovna (vězení) 
a i jinak sloužil k potřebám 
obce. Na této šerhovně býval 
zvonek k dávání znamení,  
třeba když vypukl požár. Si-
tuace se změnila po roce 1850, 
kdy byly uvedeny v život nové 
úřady. Obecní dům 149 a 150 
město prodalo perníkáři Fran-
tišku Henčlovi, který v roce 
1872 mezi oběma hostinci zří-
dil dvoupatrový nájemní dům. 
V přízemí se nalézala první 
přerovská kavárna, která svůj 
zadní pokojík zdarma propůj-
čovala Čtenářskému spolku, 
jenž měl v podnájmu pěvec-
ký spolek Přerub. V zadním 

traktu byl i prostranný sál 
s galerií. Byla to tehdy jedi-
ná větší a slušnější přerovská 
místnost pro plesy, koncer-
ty a jiné zábavy. Protože dům 
příliš nevynášel a majitel se 
stal dlužníkem záložny, dům 
ji prodal za 26 000 zlatých. 
Protože  dům záložně nevy-
nášel, v roce 1881 jej prodala 
za 29 500 zlatých lékárníkovi 
Františku Matoušovi, který 
zde zřídil lékárnu U Anděla 
strážce, později tu byl bufet. 

Zdroj: Státní okresní archiv v Přerově

Domy na náměstí mají zajímavou historii, v jednom se pekly perníky, ve druhém bylo vězení
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VE ZKRATCEBioodpad z domácností se začne svážet od dubna
Svoz bioodpadu začne znovu 
po zimním období od 4. dub-
na a bude probíhat vždy v su-
dých týdnech. Během zimy 
tak museli lidé bioodpad z do-
mácností odkládat do ná-
dob na zbytkový komunální 
odpad. V zimě je totiž kom-
postárna mimo provoz. 

„V zimním období vzhle-
dem ke klimatickým podmín-
kám neprobíhá v kompostárně 
kompostovací proces, při kte-
rém je nutno dosáhnout tep-
loty v zakládce alespoň 45 °C 
po dobu 10 dní. Svezená suro-
vina by tak nebyla zkompos-
tována, ale vlivem počasí by 
byla znehodnocena a skončila 
by stejně na skládce komunál-
ního odpadu,“ vysvětlil jedna-
tel Technických služeb města 
Přerova Bohumír Střelec.

V zimních měsících tak pro-
bíhá pouze zpracování vánoč-
ních stromků – větví z ořezů 
na dřevní hmotu. „Takto zpra-
covaná dřevní hmota poslou-
ží jako vstupní surovina pro 
pozdější tvorbu kompostovací 
zakládky,“ doplnil Střelec.

Obce a města mají povinnost 
svážet odpad rostlinného pů-
vodu od dubna do konce října. 
Technické služby v Přerově 
svážely loni bioodpad v obdo-
bí od 21. března do 2. prosin-
ce. Ukládání zbytků rostlin-
ného původu do plastových 
nádob je během zimy prak-
ticky nemožné. „Biosložky 
kvůli obsahu vody přimrzají 
ke sběrné nádobě a jejich vy-
prazdňování je problematické. 
Vlivem mrazu často dochází 

i k poškození sběrových ná-
dob, protože křehne plast, ze 
kterého jsou nádoby vyrobe-
ny,“ vysvětlil Bohumír Stře-
lec.

Kvůli podnětům a stížnos-
tem občanů na přeplněnost 
sběrných nádob na bioodpad 
se letos pracovníci technic-
kých služeb rozhodli nahradit 

240litrové  nádoby na biood-
pad objemnějšími 600litro-
vými a ještě většími o objemu 
1100 litrů. Na zimu budou 
tyto nádoby staženy do areá-
lu technických služeb, kde je 
zaměstnanci opraví a očistí. 
Znovu na jaře se objeví na ve-
řejně přístupných stanoviš-
tích.  (ilo)

PROVOZ KOMPOSTÁRNY v Žeravicích se znovu rozjede až na jaře. Foto: I. Lounová 

Kompostárna v areálu žeravické skládky v číslech:

V roce 2014 byla v areálu skládky v Přerově-Žeravicích dokončena výstavba 
kompostárny s plánovanou kapacitou zpracování 2 500 t bioodpadu ročně. 
Svoz bioodpadu začal v březnu roku 2015. Během prvního roku provozu bylo 
svezeno a zkompostováno 3 411 tun rostlinného odpadu. Koncem roku 2015 
se ukázalo, že plánovaná kapacita kompostárny je nedostatečná, a proto byla 
navýšena na 3 500 t/rok. Plocha a zařízení kompostárny zůstalo stejné. V roce 
2016 byla kompostárna naplněna na plánovaných 3500 tun.

Dotace na opravy pro 
majitele památek
Ministerstvo kultury vy-
hlásilo pro letošní rok další 
dotační program Podpora 
obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností. „Uzá-
věrka žádostí je do 30. dub-
na. Finanční kvóta pro 
Přerov činí 592 tisíc korun,“ 
upřesnila Miroslava Švástová 
z přerovského magistrátu. 

Informace i formuláře 
k žádosti naleznete na strán-
kách Ministerstva kultu-
ry www.mkcr.cz Podrob-
nější informace: Miroslava 
Švástová, tel. 581 268 234, 
606 022 975. (red)   

Sběr oleje zahájený 
loni se osvědčil
Během minulého roku Pře-
rované odevzdali do sběr-
ných nádob více než tisíc 
litrů olejů z domácností. 
Sběr rostlinných olejů a tuků 
probíhal od března loňského 
roku ve sběrných dvorech 
Technických služeb měs-
ta Přerova. Od července se 
sběrné oranžové nádoby 
o objemu 120 litrů objevily 
i na deseti místech v ulicích 
města. „Do nádob umístě-
ných v ulicích lidé odevzdali 
360 litrů a do sběrných dvorů 
přinesli 780 litrů tuků a ole-
jů,“ vyčíslila Šárka Slezáková 
z technických služeb. (ilo)



6 Denní zpravodajství na www.prerov.eunázory a polemika

INZERCE

Městský majetek: Vše 
prodat? A co potom?
Vedení města se rozhodlo pro-
dat městský majetek – armádní 
dům v Čechově ulici, Blažkův 
dům na náměstí TGM a bu-
dovu Chemoprojekt. Nejprve 
zmíním jednu věc: bylo to prá-
vě Společně pro Přerov, které 
si doslova a do písmene vydu-
palo, že bývalé vedení města 
Chemoprojekt muselo odkoupit 
od soukromého vlastníka. Zdů-
vodnění? Aby tam prý nevznikl 
Lidl. Pokud nevěříte, podívejte 
se na webové stránky Společ-
ně pro Přerov, kde se tím ještě 
chlubí, že „zachránili“ Chemo-
projekt. Je to další věc, ve které 
SPP v čele s panem Puchalským 
otočilo svůj názor o 180 stupňů. 
Nyní chtějí tuto budovu prodat 
a tím nad ní zcela ztratit kon-
trolu. Přitom se mi líbil nápad 
ČSSD (článek Miloslava Sklá-
dala v prosinci 2016) z areálu 
Chemoprojektu udělat částeč-
ně parkovací dům a tím vyře-
šit parkování na sídlišti Tráv-
ník. Prodejem Chemoprojektu 
o tuto možnost navždy přijde-
me. A proto se ptám primátora 
Puchalského: Jak hodláte vy-
řešit parkování na tomto sídli-
šti, když návrh ČSSD zamítá-
te a prodejem budovy navždy 
znemožňujete? To parkování 
je vážný problém, je nutné ho 
řešit. Od vás jsem zatím návrh 
žádného řešení neslyšel. A ar-
mádní dům v Čechově ulici? 
Opět připomínám zcela logický 
návrh ČSSD (článek Miloslava 
Skládala v listopadu 2016) z této 
budovy udělat knihovnu. Pane 
primátore, jak, kde a kdy hod-
láte vyřešit problém městské 
knihovny? Současná přerov-
ská knihovna nemá dostatečné 
zázemí a je podle mne chyba, 
že to nijak neřešíte.  Armádní 
budova v Čechově ulici by byla 
ideální. Pane primátore, když 
nemáte žádné vlastní nápady, 
proč se neřídíte podle těch, kte-

ří ty nápady mají? A myslím, že 
ty nápady jsou uskutečnitelné. 
Na rozdíl od železniční zastávky 
v Předmostí…  

Daniel Vymětalík, student

Odpověď: Městský 
majetek: Vše prodat? 
A co potom?
Pane Vymětalíku, opakovaně  
odpovídat na dezinformač-
ní shluk vašich otázek nemá 
smysl. Vnímavý čtenář, pozor-
ný občan ví, že jsem odpovídal 
na totožné dotazy několikrát. 
Jasně a srozumitelně. Konečně 
jsme započali s úklidem Ško-
dovy ulice, který po sobě za-
nechala ČSSD a ODS! Myslím, 
že vybudovat „Domov Alzhei-
mer“ v budově Chemoprojektu 
je pro diskuzi rozumný návrh. 
A Čechova číslo 43 je další zá-
těž po ČSSD a ODS. Minulá 
koalice nakupovala a směňo-
vala kdeco. Budova jistě sou-
kromého zájemce najde a vůbec 
není vyloučeno, že po doho-
dě bude v prostorách umístěn 
i provoz knihovny. O moji in-
venci nemějte, prosím, péči. Vi-
dím dál, než si myslíte. Jen přes 
nepořádek páchaný léta ČSSD 
a ODS se Přerov rehabilituje 
obtížně. Nezanechali jste město 
jako zelenou louku. Knihovna 
na takové louce by byla ideál-
ním řešením. Moderní origi-
nální veřejná stavba Přerovu 
schází. Vaše poplašné a řetězo-
vé články na téma Puchalský – 
Chemoprojekt a Čechova – jsou 
nudné a nic Přerovu nepřináše-
jí. Pozdravujte pana Skládala.

Vladimír Puchalský (SpP), primátor
 

Jak se 100x opakova-
ná lež nestala pravdou
Po přečtení minulých Listů bych 
se chtěl vyjádřit k článku Pet-
ra Měřínského, i když už jsem 
se k němu a přerovské skupině 

ANO už nikdy vyjadřovat ne-
chtěl. Jeho opakující lži mne 
k tomu vyzývají.
Nevím, jestli myslí Petr Měřín-
ský, že když on 100x opako-
val svou lež o tom, že Prachař 
nemá nic společného s projek-
tem cyklověže, a 100x opakoval 
lež o tom, že jsem já podepsal 
smlouvu o dílo s dodavatelskou 
fi rmou Systematica, tak jestli je 
to „ono“ dopuštění se nepřes-
nosti, jak píše. Já vím na sto 
procent a dokázal jsem to, že 
to byla účelová lež, aby zakryla 
neumětelské, hloupé a naprosto 
nestandardní řešení celé akce. 
Proto jsem také rezignoval 
na funkci jednatele společnosti, 
protože jsem se nechtěl za žád-
ných podmínek zúčastnit těch 
podivných postupů a nechtěl 
jsem občanům lhát, jak si bohu-
žel zvyklo toto nové vedení měs-
ta, byť jen ústy některých. To je 
ta 100x opakovaná pravda/lež? 
A proto je zde ta nechuť odpo-
vídat ihned, pravdivě a pocti-
vě, když se opozice nebo občan 
ptá? Jistě proto, že bude hodně 
postupů asi nestandardních, 
i když samozřejmě ne všech-
ny a u všech politiků. Občan, 
třeba i opoziční, má právo vě-
dět, co dělá jeho zastupitelstvo 
a jaké  jsou jeho průběžné kroky 
v akcích, které běží. Na zastu-
pitelstvu nemusí být odpověď 
detailní (na to je písemná for-
ma), ale odpověď znalá problé-
mu. Hlavně musí být pravdivá, 
ne arogantní odseknutí, a to 
ještě zakuňkáno nesrozumitel-
nými slovy. Nechápu proto, že 
si pan Měřínský myslí, že město 
Přerov vyhrál ve volbách jen on 
a nějaká partička okolo a že si 
budou dělat, co chtějí. Nebu-
dou lidi informovat, budou jimi 
opovrhovat a jejich oprávněné 
dotazy nebudou zodpovídat. 
Oni jsou tu pro nás, za naše 
daně, my nejsme jejich rukojmí 
do dalších voleb, ve kterých se 
pak zase maže med kolem huby. 

Karel Bořuta, bývalý jednatel 
Přerovské rozvojové, občan Přerova

Někdo nemá odpovědi 
a jiný má vnitřní hlasy
Je až obdivuhodné, s jakou pílí 
a vytrvalostí o mně pan Bo-
řuta šíří pomluvy – vždy je to 
naposledy, ale nějaký vnitř-
ní hlas mu nedá a musí v tom 
pokračovat.  Obávám se také, 
že Karel Bořuta nechápe vý-
znam psaného textu, a proto 
mu zřejmě unikl smysl odpo-
vědi na článek, kterou jsem 
tady v minulém čísle psal. Po-
kud se neorientuje na inter-
netu, ať tedy někoho požádá, 
aby mu na  stránkách našeho 
města požadované informace 
našel. Dále tvrdí, jak jsem ně-
kde něco 100x opakoval – to je 
lež a pan Bořuta je lhář. Mimo 
jeho neustálého  obviňování ze 
lhaní nevím, co si Karel Bořuta 
myslí, že  dokázal. Nedokázal, 
jen neustále něco tvrdí.  Tvrze-
ní a lhaní nejsou důkazy, ač si 
to třeba myslí. Je také zajímavé 
sledovat  vývoj zdůvodnění jeho 
odstoupení z funkce jednatele 
společnosti. Před rokem a půl 
odstoupil, protože odmítal po-
depsat smlouvu o bezúročné 
půjčce, kterou společnost zís-
kala na stavbu cyklověže, pro-
tože jednatel ručí za závazky 
společnosti vlastním majetkem. 
Dnes už je na světě  verze, že se 
nechtěl účastnit neumětelského 
řešení celé akce. Zřejmě to neu-
mětelsky začalo fungovat hned 
poté, co odstoupil z funkce. 
Inu, ze zbabělce se stal hrdina. 
A na závěr bych panu Bořutovi 
poradil, aby se někoho zeptal 
nebo poprosil, ať mu zjistí,  co 
je to zastupitelská demokracie. 
Možná by pak neplácal o mně 
a nějaké partičce, jak si dělá-
me, co chceme. Může také opět 
zkusit kandidovat ve volbách 
a pokusit se zvednout úroveň 
zastupitelů města na novou, 
vyšší úroveň – jistě se o něho 
všechny strany poperou.

Petr Měřínský (ANO), 
náměstek primátora

Statistici: Zjišťujeme životní podmínky
Jak se žije v Česku a v jiných 
zemích Evropy? Odpovědi bu-
deme znát po vyhodnocení še-
tření o životních podmínkách 
domácností v České repub-
lice, které od února do květ-
na provádějí pracovníci Čes-
kého statistického úřadu. Ti 
navštíví 11 460 domácností 
a v rámci průzkumu kontak-
tují i některé náhodně vybra-
né rodiny v Přerově. Smyslem 
tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situa-
ci v 32 evropských zemích. 
Dalším cílem statistiků je zís-
kání dat pro výpočet uka-

zatelů peněžení a materiální 
chudoby. „Pracovníci zapojeni 
do průzkumu se budou pro-
kazovat průkazem tazatele 
s příslušným pověřením, kte-
ré je ve spojení s občanským 
průkazem opravňuje k prove-
dení šetření,“ uvedla ředitel-
ka Krajské správy ČSÚ v Olo-
mouci Kamila Vepřková. (ilo) 
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V Městském domě se sejdou jubilanti

JUBILANTI, kteří letos oslaví tři čtvrtě století, si dají dostaveníčko s představi-
teli města v Městském domě. Setkání se konají ve třech termínech.  Foto: I. Lounová 

Pětasedmdesátníci se bu-
dou moci neformálně pobavit 
s představiteli města u číše 
vína. Setkání těchto občanů se 
zástupci radnice už tradičně 
pořádá komise pro občanské 
záležitosti. Dostaveníčka ju-
bilantů se uskutečňují ve vel-
kém sále Městského domu.

„Letos slaví v Přerově a jeho 
místních částech 75. naro-
zeniny 455 občanů. Pro tyto 
jubilanty jsme naplánovali 
setkání ve třech termínech,“ 

zmínila Ivana Veselá z přerov-
ského magistrátu.  Poprvé se 
sejdou jubilanti, kteří se naro-
dili v lednu až dubnu, v úterý 
14. března. Setkání oslavenců 
narozených v květnu až srpnu 
se uskuteční 4. dubna a napo-
sledy v letošním roce se sejdou 
75letí občané narození v září 
až prosinci, ti se společně se-
tkají už 16. května. Písemnou 
pozvánku obdrží všichni jubi-
lanti poštou. Informace: MMPr 
- Ivana Veselá - 581 268 452. (ilo) 

 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V PŘEROVĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

 Alšova u stadionu 8. a 22. 3. 
 B. Němce za VST 15. a 29. 3. 
 Bayerova 2 7. 3. 
 Budovatelů 1 7. a 21. 3. 
 Budovatelů 5 - 7 7. 3. 
 Dvořákova park. u nemocnice 14. a 28. 3. 
 Dvořákova u Rusalky 8. 3. 
 Horní náměstí 13. 3. 
 Husova dvůr 22. 3. 
 Jasínkova u MŠ 23. 3. 
 Jilemnického 7 20. 3. 
 Jižní čtvrť I/31 14. a 28. 3. 
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 7. a 21. 3. 
 Kozlovská parkoviště 15. a 29. 3. 
 Kozlovská u kašny 21. 3. 
 Mervartova 8 6. a 20. 3. 
 Mikuláškova 27. 3. 
 Na Hrázi za mostkem 13. a 27. 3. 
 Na Loučkách 15 16. a 30. 3. 
 Na Odpoledni u lékárny 6. 3. 
 nám. Fr. Rasche u parku  9. a 23. 3. 
 Nerudova 33 9. 3. 
 Optiky u lékárny 8. 3. 
 Osmek - U Žebračky 6. 3. 
 Petřivalského parkoviště 29. 3. 
 Pod Hvězdárnou parkoviště 15. a 29. 3. 

 Purkyňova denní pobyt 22. 3. 
 Riedlova křižovatka 13. a 27. 3. 
 Seifertova u výstaviště 20. 3. 
 Sokolská u MŠ 6. a 20. 3. 
 Sokolská u V. Dlážka 18 13. a 27. 3. 
 Svisle za samoobsluhou 14. a 28. 3. 
 Šrobárova 13 7. 3. 
 Tománkova u garáží 16. a 30. 3. 
 Trávník u Chemoprojektu 21. 3. 
 Trávník začátek 21. 3. 
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 13. a 27. 3. 
 U Rybníka u trafa 8. a 22. 3. 
 U Tenisu  14. a 28. 3. 
 V. Dlážka školní jídelna 6. 3. 
 V. Novosady u kostela 9. a 23. 3. 
 Vaňkova dvůr 30. 3. 
 Wolkerova 15 23. 3. 
 Wurmova za KSZ 21. 3. 
 Za Mlýnem 3 20. 3. 
 Žižkova u kašny 9. 3. 
Čekyně k sokolovně 17. 3. 
 Čekyně Na červenici 31. 3. 
 Čekyně nad rybníček 10. 3. 
 Čekyně Zámecká u trafa 24. 3. 
 Dluhonice točna 7. 3. 
 Dluhonice u bývalé školy 14. 3. 

 Dluhonice U Rozvodny 28. 3. 
 Henčlov - Výmyslov 31. 3. 
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 31. 3. 
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 31. 3. 
 Henčlov Sokolů 17. 3. 
 Henčlov Zakladatelů 28 17. 3. 
 Kozlovice Na Vrbovcích 16. 3. 
 Kozlovice Tučínská 9. a 23. 3. 
 Kozlovice U Pomníku 16. a 30. 3. 
 Kozlovice začátek obce 9. a 23. 3. 
 Lověšice U Parku 16. 3. 
 Lověšice U Sokolovny 23. 3. 
 Lýsky Dědina 10. 3. 
 Lýsky Za Vodou 24. 3. 
 Penčice Penčičky u obchodu 10. 3. 
 Penčice u býv. pošty 24. 3. 
 Popovice U Trati 17. a 31. 3. 

 Předmostí Dr. M. Horákové 29. 3. 
 Předmostí Hranická 
u bývalé cihelny 22. 3. 
 Předmostí křiž. Teličkova 
- Sportovní 10. a 24. 3. 
 Předmostí Olomoucká 
u stavebnin 15. 3. 
 Předmostí Pod Skalkou 
parkoviště 8. 3. 
 Předmostí Tyršova u trafa 15. 3. 
 Újezdec malé hřiště 30. 3. 
 Újezdec Větrná u úř.  16. 3. 
 Vinary Mezilesí II 24. 3. 
 Vinary Růžová 31. 3. 
 Vinary u garáží 10. 3. 
 Vinary Ve Dvoře 17. 3. 
 Žeravice Lapač 31. 3. 
 Žeravice Na Návsi 17. 3. 
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Dobrovolníci z Maltézské pomoci mají v Přerově 
ve svých řadách i studenty. Pomáhají zdarma

 Doprovázejí dříve narozené nebo lidi s hendikepem 
při procházkách městem, čtou jim knihy, hrají s nimi stolní hry 
nebo si v jejich domovech s klienty jen tak povídají – taková je 
práce dobrovolníků z Maltézské pomoci. V Přerově působí tato 
humanitární a charitativní organizace přesně pět let. V současné 
době má čtyři desítky dobrovolníků, kteří ve svém volnu pracují 
bez nároku na honorář, jen za slovo - děkuji.

Maltézská pomoc je založena 
na tradici pomoci potřebným. 
V České republice funguje 
ve 12 městech a Přerov je jed-
ním z nich. „My jsme se zamě-
řili pouze na dobrovolnickou 
činnost pro osamocené senio-
ry nebo hendikepované. Po-
máháme také v rodinách, kde 
dlouhodobě pečují o nemoc-
ného, nebo na jednorázových 
akcích,“ vysvětlila Jitka Bíl-
ková, koordinátorka pobočky 
Maltézské pomoci v Přerově. 
Zapsali sedmdesátého 
dobrovolníka
Tato dobročinná organiza-
ce spolupracuje se Sociální-
mi službami města Přerova, 
s charitou, s Centrem setká-
vání, organizací Alfa handicap 
a Jsme tady. „Naši dobrovolníci 
docházejí do domova pro se-
niory a domů s pečovatelskou 
službou, ale i do několika do-
mácností, kde si o naši služ-
bu požádali. Aktivně zapoje-
ných máme 41 dobrovolníků 
a za těch pět let naší existence 
prošlo dobrovolnickou akti-
vitou 69 lidí. Začátkem úno-
ra jsme zapsali sedmdesátého 
zájemce,“ upřesnila Jitka Bíl-
ková, která je v Přerově zakla-
datelkou Maltézské pomoci.  
Mezi dobrovolníky jsou muži 
i ženy, studenti, lidé střední-
ho věku i čilí senioři. „Třetinu 
dobrovolníků tvoří ženy, kte-
rým odrostly děti a mají v sobě 

tu potřebu někomu pomáhat,“ 
dodala Bílková, která se před 
lety seznámila s paní Šárkou 
a od té doby ji každé pondělí 
navštěvuje. Buď si spolu vypijí 
kafe a povídají si, nebo si vy-
jdou ven na procházku. „Letos 
spolu oslavíme 25leté výročí 
seznámení. Když člověk chce 
a má v sobě tu potřebu stýkat 
se s lidmi, tak si čas vždy najde. 
A právě to byl pro mě impuls, 
proč jsem se rozhodla zapo-
jit i ostatní podobně založené 
dobrovolníky do pomoci dru-
hým,“ svěřila se Jitka Bílková.

Dobrovolníkem se může stát 
i mladý člověk od 15 let, ten ale 
potřebuje souhlas zákonného 
zástupce. „S žadatelem o dob-
rovolnictví vypisujeme dotaz-
ník a už podle toho poznáme, 
k jakému klientovi inklinuje, 
jestli k seniorům nebo k mladší-
mu hendikepovanému člověku. 
A také požadujeme výpis z rejs-
tříku trestů. V našich řadách 
máme i studenty, kteří docházejí 
do domova pro seniory a věnu-
jí se dříve narozeným, jiní jezdí 
na projížďku na kole s vozíčká-
řem, doprovázejí ho na bazén 
nebo si jdou sednout s klientem 
na pivo nebo do kavárny. Měli 
jsme i žádost od klienta z do-
mova pro seniory, který chtěl 
společníka na šachy. Postupně 
za ním docházeli dva dobrovol-
níci z našich řad a vznikla přá-
telství, která obohacovala obě 
strany,“ vyprávěla Bílková.

Důležité je  umět naslouchat

Spousta dříve narozených 
si ráda povídá a přesto, že 
za nimi dochází rodina, chybí 
jim kontakt se světem. „I když 
rodina seniora funguje výbor-
ně, tak když navštíví klienta 
náš dobrovolník, tak je rád, 
že má někoho, kdo mu se záj-
mem naslouchá. Nejčastěji si 
se seniory prohlížíme fotky, 
povídáme a vzpomínáme, jak 
to vypadalo v Přerově dříve 
a jaký život prožili,“ popsala 
Jitka Přidalová, která je spolu-
zakladatelkou Maltézské po-
moci v Přerově a zároveň pa-
tří k prvním dobrovolníkům, 
kteří docházeli za dříve naro-
zenými do domova pro senio-
ry. Tuto pomoc si pochvalují 
i sami pracovníci sociálních 
služeb.  „Dobrovolníci k nám 
chodí většinou v odpoledních 
hodinách, protože jsou přes 
den v zaměstnání. Dochází 
k nám třeba i studentka pe-
dagogické školy a ta je velmi 
aktivní, s klientem se zapo-
juje i do činností v domově. 
Nejčastěji si s klienty poví-
dají a hlavně jim naslouchají. 
V létě si je vezmou na vozíček 
a jdou s nimi ven na procház-
ku. V zimě zase těm, co špat-
ně vidí, předčítají nebo s nimi 
hrají stolní hry. Každou středu 
u nás pomáhají dobrovolníci, 
kteří se modlí s našimi klien-
ty růženec nebo pomáhají při 
mši svaté. Na tuto akci přichá-
zejí i lidé z okolí,“ zmínila Jana 
Žouželková, ředitelka Sociál-
ních služeb města Přerova.

Jednou z dobrovolnic je také 
Simona Pazderová, 32letá 
mladá žena, která třetím ro-
kem dochází k manželům 
Zbořilovým v Grymově. Paní 
Zdena je totiž kvůli nemoci 
upoutaná na lůžko. „Těšíme 
se na její návštěvy celý den, 
dívám se na hodiny a čekám, 
kdy už přijde. Povídáme si 
o všem možném, je jako naše 
rodina, máme ji moc rádi,“ 
svěřila se Zdena Zbořilová. 
Návštěvy Simony si nenechá 
ujít ani její manžel Miroslav. 
„Nejdříve jsme si říkali, jak se 
s tou mladou sžijeme, a hned 
po první návštěvě si nás zís-
kala. Jsme z ní úplně paf. Svou 
energií nám dobíjí baterky. Je 
to slušná děvčica, se kterou 
si můžeme povídat o všem,“ 
dodal Miroslav Zbořil. Simo-
na za manželi dojíždí z blíz-
ké vesnice. „Původně jsem si 
myslela, že si budeme povídat 
hlavně s paní Zbořilovou a její 
manžel využije chvilky pro 
sebe a bude si třeba něco ku-
tit. Ale pro něho, který vzorně 
pečuje o svou ženu, je soci-
ální kontakt s někým jiným 
také hodně důležitý,“ dodala 
Simona Pazderová, která své 
klientce při povídání zároveň 
provádí jemnou masáž ru-
kou. „I ten fyzický kontakt je 
hodně důležitý, doteky mají 
na člověka velký vliv,“ řekla 
mladá žena, která v prosin-
ci získala cenu Olomouckého 
kraje Křesadlo právě za dob-
rovolnictví, což je cena pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neo-
byčejné věci.  (ilo)

DOBROVOLNICE Simona Pazderová navštěvuje vždy jednou týdně už třetím ro-
kem manžele Zbořilovy z Grymova. Loni získala za svou dobrovolnickou činnost 
cenu Olomouckého kraje Křesadlo. Foto: Ingrid Lounová
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Znáte japonské umění úspornosti a krásy?

Nové Mitsubishi ASX.
Japonská kvalita, nízká spotřeba, 
velký zavazadlový prostor.
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Od 385 000 Kč.

Mitsubishi. Kdo ví, ten ví.

NISCAR Olomouc, s.r.o. 
Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 227 158 
www.niscar.cz

Výstavy v Pasáži nabízejí historii Měšťáku 
a fotky z dálav světoběžníka Pavla Kadlíčka

 Městskému domu, kterému Přerované neřeknou jinak než Měšťák, je věnovaná stejnojmenná výstava 
v Pasáži.  Kromě desítek fotografi í osobností z kultury a společenského života, spjatých s tímto kulturním 
centrem, jsou na výstavě k vidění i méně obvyklé předměty – mechanismus na spouštění lustrů nebo 
třeba pozlacené ručičky z původního ciferníku věžních hodin. V malém sále Pasáže jsou k vidění zase 
fotografi e z cest světoběžníka Pavla Kadlíčka.
Městský dům v Přerově letos 
slaví stodvacáté výročí od své-
ho vzniku a výstava v Pasá-
ži historii dominanty Masa-
rykova náměstí připomíná. 
„Na místě Městského domu 
původně stál zájezdní hostinec 
U Bílého koníčka. Novostavbu 
podnikl a fi nancoval peněžní 
ústav Úvěrní spolek Záložna 
a prováděcí plány vypracovali 
Alois Jan Čenský a Karel Hugo 
Kepka starší, stavěly přerovské 
fi rmy Viléma Žáka a Františka 
Pivného. Stavba byla dokon-
čena v listopadu 1897 a 4. pro-
since byla budova slavnostně 
předána veřejnosti,“ vzpomněl 
na dobu před více než sto lety 
ředitel okresního archivu 
Jiří Lapáček. Velký sál zača-
ly ihned využívat přerovské 
spolky – pěvecký spolek Pře-
rub, Dělnická beseda Havlíček, 
spolek Vlasta a další kulturní 
instituce k pořádání koncertů, 
společenských akcí, divadel-
ních her a výstav. V prvním 
patře si místnosti pronajímaly 
spolky, stejně jako malý sál. 
„Restauraci s kavárnou, s po-
hostinskými pokoji a s příslu-
šenstvím provozovali nájem-

ci, kteří se ale často střídali. 
Finanční potíže vedly záložnu 
k rozhodnutí prodat dům měs-
tu, k čemuž došlo v prosinci 
roku 1909,“ dodal historik Jiří 
Lapáček. Od té doby nese také 
název Městský dům. 

„Dělat výstavu o Městském 
domě je na tlustou knihu. 
Snažili jsme se podnítit vzpo-
mínky návštěvníků pomocí 
fotografi í, aby si zavzpomínali 

na osobnosti, které vystoupily 
na pódiu. Těch významných 
lidí, kteří v Měšťáku přespali 
nebo poobědvali, byly stov-
ky. Možná nám někdo vyčte, 
že na snímku není ten nebo 
onen. Za to se omlouváme, ale 
nemohli jsme je tu všechny 
vměstnat,“ zmínila v úvodu 
únorové vernisáže kurátorka 
výstavy Marta Jandová. Ta zá-
roveň přiznala, že má k Měst-

skému domu citový vztah ještě 
z dob, kdy tam měly zkušebnu 
přerovské kapely a ona byla 
členkou jedné z nich. „Když 
jsme zkoušeli – byli jsme 
na pódiu, potom jsme šli do re-
staurace na polévku a vráti-
li jsme se nahoru. Připadalo 
nám, že ten barák je tak trochu 
i náš a cítili jsme se tam jako 
doma,“ dodala Jandová. Vý-
stava je k vidění do 7. dubna.

Druhá část výstavní síně 
Pasáž patří fotografi ím z cest 
po světě náruživého cyklisty 
Pavla Kadlíčka, který je zá-
roveň i frontmanem kapely 
D.U.B.music. „Jsem ďáblem 
posedlý cyklista a náruži-
vý muzikant, což je pro duši 
světoběžníka přímo třaskavá 
směs. Takto v sedle kola obje-
vuji svět a v hlavě se mi rodí 
hudba z potěšení,“ řekl o sobě 
Pavel Kadlíček. Dříve jezdil 
hlavně stopem, od roku 2000 
cestuje letadlem všude s ko-
lem. Na svých cestách denně 
urazí v sedle sto kilometrů. 
Všude poznává místní lidi 
a jejich život. „Když se vrátím 
z cest domů, tak je mi moc líto 
těch lidí, kteří říkají, že se nám 
tady doma nedaří. A vůbec ne-
dokážou vyhodnotit, jak dobře 
si tu žijeme, jak jsme zabezpe-
čení a jak nádherný život tady 
prožíváme,“ podělil se o své 
zážitky a zkušenosti z cesto-
vání Pavel Kadlíček. (ilo)

MĚSTSKÝ DŮM se v Pasáži představuje na historických snímcích, na fotografi ích 
z dob nedávných i ze současnosti.  Foto: Ingrid Lounová
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VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!  oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 

• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

17037_pf_nabor_inzerce_94_62.indd   1 14.02.17   16:37

Zmizelá místa v Přerově: Veřejné záchodky
 Veřejné toalety bývaly častým terčem kritiky občanů, a to v dobách minulých i v současnosti. Místním se buď nepozdával jejich počet 

ve městě, nebo že v některých lokalitách zcela chybějí. Řešily se i jiné otázky. Nehyzdí zbytečně své okolí, anebo dokonce neobtěžují kolem-
jdoucí zápachem? Záchodky byly vždy tématem k diskuzi, jak se můžeme dočíst i v dobovém tisku.

V MÍSTĚ, kde je dnes na Žerotínově náměstí zelený ostrůvek, stávaly ve 30. le-
tech 20. století stánky se záchodky. Snímky: Statní okresní archiv v Přerově

Psalo se

Hyzdění města Přerova 
a jak mu čeliti
„…Vedle gymnasia je postaven 
ohyzdný a zcela nepraktický 
záchod. Jediný akát dosti mohutný 
skrýval hanebný ten «pavilon». 
S úžasem jednoho jara našel jsem 
dosti mohutný ten strom tak 
zkomolený, že téhož roku zašel 
a musil býti vyťat. Raději tedy vedle 
postaven ohyzdný transformá-
tor a mezi obé se usadila babka 
s krámkem. Komplex těchto tří 
stavbiček, krášlících nejfrekvento-
vanější místo, lid posměšně nazývá 
«malým gymnasiem».“

Antonín Kubát, Obzor 22. 4. 1928

VEŘEJNÉ ZÁCHODKY stávaly také v Komenského ulici před budovou gymnázia, 
což se některým Přerovanům nelíbilo. V roce 1934 byly zrušeny.

Podle úrovně veřejných toa-
let se často posuzuje i kul-
tura města či národa, proto 
obce vždy dbaly, aby si ob-
čané měli v případě potřeby 
kam odskočit. Před více než 
sto lety bylo v Přerově celkem 
šest veřejných záchodů, jak 
se píše v Přerovském obzoru 
z 26. srpna 1911: „Jeden zácho-
dek je u gymnasia ve zvlášt-
ním pavilonku, dále u beto-
nového mostu v domě s číslem 
popisným 50 (u Tyršova mos-
tu), v obecním dvoře na Žero-
tínově náměstí, v Městském 
domě, ve dvoře obchodní 
školy na Horním nám (dnes 
matrika) a ve dvoře radnice 
na Dolním náměstí. Záchod-
ky jsou opatřeny tabulkami 
a veřejnost se žádá, aby dbala 
zachovávání v nich pořádku 

a čistoty. Záchodek u gym-
nasia obsahuje pisoar pro 
sedm osob a dva klosety, jež 
jsou opatřeny splachovacím 
zařízením, takže o nějakém 
zápachu tu nelze mluviti.“ 

O čtyři roky později byly 
nově postavené veřejné zá-
chodky na Žerotínově náměs-
tí ve dvoře živnostenských 
prodejen. Záchodky byly ote-
vřené od 7. hodiny ranní do 
19. hodiny a staraly se o ně 
ženy, kterým se říkalo stolič-
né, ty posedávaly před toale-
tami a vybíraly od příchozích 
za použití pisoáru i klosetu 
peníze. Poplatek v té době či-
nil 50 haléřů. Ve vyhlášce, 
která visela před záchodky, 
mimo jiné stálo: „Obecen-
stvo se žádá, aby záchodky 
neznečišťovalo a  upozorňuje 

se, že každé znečištění bude 
policejně trestáno.“ Provoz 
veřejných záchodků nebýval 
bezproblémový – ať už se jed-
nalo o údržbu jejich čistoty, 
nebo o řádně odvedené peníze 
za provoz záchodků. Stávalo se 
totiž, že stoličné neodevzdaly 
obci všechny vybrané peníze.

V září roku 1926 na Komen-
ského třídě před budovou 
gymnázia došlo k rozšíření 
stávajících záchodků, což ně-
kteří Přerované nesli velmi ne-
libě a dali jim posměšný název 
„malé gymnasium“. Malíř An-
tonín Kubát, který byl zároveň 
vyučujícím na gymnáziu, byl 
záchodky před gymnaziál-
ní budovou tak pobouřen, že 
napsal do Přerovského obzoru 
článek. V roce 1934 přerovští 
radní rozhodli, že záchodky 
na tomto místě Přerova zruší. 
Ve stejném roce byly vybudo-
vány veřejné toalety v parku 
Michalov.

V minulosti stejně jako nyní 
lidé využívali toalety i v míst-
ních pohostinstvích. Hostin-
ský Vojtěch Tšpon to v 30. le-
tech dovolil bezplatně ve svém 
hostinci na Horním náměs-
tí 35 v době konání trhů, stejně 
se zachovali i majitelé dalších 
pohostinství.

„V roce 1936 ještě před za-
hájením Středomoravské vý-
stavy postavil zednický mis-
tr František Volf novostavby 
záchodů na náměstí Svobody 
a na Gayerově nábřeží, což je 
nyní Spálenec, vedle schodů 

do fortny. Každá z budov přišla 
na 28 tisíc korun. Přes zimu se 
kvůli malé frekvenci záchody 
zavíraly,“ zmínil Jiří Lapáček, 
ředitel Státního okresního ar-
chivu v Přerově.

Radní města se ještě v roce 
1937 zabývali možností vysta-
vět na křižovatce ulice Velké 
Novosady a Komenského tří-
dy podzemní záchodky, které 
by nehyzdily a zápachem ne-
obtěžovaly okolí, projekt zů-
stal v předválečné době už jen 
na papíře. „Za zmínku ještě 
stojí vybudování veřejných toa-
let v malé pasáži u Žerotínova 
náměstí, které dodnes slouží 
veřejnosti. Ty byly postaveny 
v roce 1961 a zkolaudovány 
o dva roky později,“ doplnil 
Jiří Lapáček.  (ilo)
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Snímky polských fotografů mají kouzlo kamery obscury
 Vernisáž pojatá jako večírek zasvěcený polské fotografi i a reáliím, spojená s ochutnávkou polských 

specialit. Takové bylo zahájení výstavy fotografi í pořízených metodou kamera obscura polských autorů 
Grzegorze Sidorowicze a Krzysztofa Ję drzejczyka v Galerii města Přerova. Poté následovala after party 
polských hudebníků v café Base Camp. 

Dírkové fotografi e, jak zní 
název výstavy, představu-
je autorské duo Grzegorz Si-
dorowicz a Krzysztof Jędr-
zejczyk, oba z Boleslawieca, 
kteří fotografují metodou ka-
mera obscura, která je založe-
na na principu optického zaří-
zení s dírkovou komorou, což 
je předchůdce fotoaparátu.
Grzegorz Sidorowicz není Pře-
rovanům neznámým autorem. 
V roce 2013 představil v pře-
rovské výstavní síni Pasáž re-
portážní fotografi i z hudební-
ho workshopu z festivalu Blues 
nad Bobrem, který polská 
strana organizovala společně 
s nadačním fondem Blues nad 
Bečvou. Sidorowicz fotografu-
je od roku 1980, jako instruk-
tor fotografování začal praco-
vat o pět let později. V letech 
1984-2012 byl autorem desítek 
fotografi ckých výstav, účast-
ník plenérů a skupinových 
výstav v Polsku i v zahraničí. 

Mezi jeho důležitá působe-
ní lze zařadit například účast 

na Mezinárodním salonu fo-
tografi e u příležitosti 150. 
výročí vynálezu fotografi e 
v Moskvě v roce 1989, práci 
v Almanachu polské umělec-
ké fotografi e v roce 1991 nebo 
účast na Výstavě mladých 

polských tvůrců fotografi e 
v Austinu, Texas, USA v roce 
1993.

Od roku 2007 vede foto-
grafi cké workshopy dírkové 
kamery a klasických technik 
fotografi e v kulturních insti-

tucích v celém Polsku, v do-
movském Boleslawiecu pořá-
dal v roce 2009 Světový den 
dírkové fotografi e. 

Další z vystavujících - Krzy-
sztof Jędrzejczyk, je rodákem 
z Varšavy, avšak od roku 1975 
žije a pracuje v Bolesalwiecu. 
Jako absolvent Vojenské tech-
nické akademie měl náročné 
povolání a coby amatérský 
fotograf si „hrou“ s objekti-
vem nejprve chtěl odpočinout 
od stresu všedních dnů. V roce 
2009 však svého koníčka 
zprofesionalizoval a své práce 
vystavoval na mnoha výsta-
vách. 

Výstava Dírkové fotogra-
fi e je pořádána ve spolupráci 
s Městským evropským in-
formačním střediskem a za fi -
nančního přispění Olomouc-
kého kraje. Potrvá do neděle 
26. března. „Poté ji vystřídají 
obrazy jazzového trumpetisty, 
hudebního skladatele a ma-
líře slovenského původu Laca 
Decziho.  Jeho výstava bude 
v dubnu organizována jako 
doprovodný program k Matěj-
ské jazzové pouti v Městském 
domě,“ nastínila výstavní plá-
ny na duben vedoucí městské 
galerie Lada Galová.  (ilo) 

PRÁCE POLSKÝCH fotografů budí dojem starých snímků.  Foto: Grzegorz Sidorowicz
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Než se opona otevře a za dětmi přijde Kašpárek
  Zvoní poprvé, podruhé, potřetí… Ozve se znělka divadla a před obecenstvo přichází Kašpárek, až potom začíná pohádka. Přerovští loutkáři 

hrají v Loutkovém divadle Sokola pohádky pro malé diváky každou neděli od Dušiček po Velikonoce. Za sezonu odehrají čtyři desítky před-
stavení, hrají s železnou pravidelností už několik desítek let, pohádky tu vidělo coby děti už pět generací.

Před přerovskými loutkoherci 
musíme smeknout. V loutko-
vém divadle tráví od listopa-
du do března stovky hodin. 
A zatímco diváci přicházejí 
po nedělním obědě do di-
vadla za zážitky a zábavou, 
přerovští ochotníci už chys-
tají kulisy, loutky a přesně 
ve dvě jim začíná pracovní 
směna. „Na každé představe-
ní máme čtyři týdny, zkoušky 
jsou vždy ve středu a v pátek 
a po čtyřech týdnech nás čeká 
premiéra, to už musí být hra 
secvičená s hudbou i se světel-
nými a zvukovými efekty. Sa-
mozřejmě že určitý čas zabere 
i výběr divadelní hry a pří-
prava kulis a loutek,“ zmínila 
principálka Loutkového diva-
dla Sokola Přerov Marie Ver-
miřovská. Na jednom před-
stavení se podílí 20 až 25 lidí 
– od vodičů loutek, recitáto-
rů, režiséra a inspicienta až 
po osvětlovače, zvukaře a tře-
ba i šatnářku. Ano, i šatnářka 
je velmi důležitý člen divadel-
ního ansámblu. 
Loutkoherec musí umět vodit 
i mluvit
Na rozdíl od profesionál-
ních divadelníků, kteří mají 
pro různé role alternace, tak 
v loutkovém, když se stane, 
že někomu z divadelníků uje-
de třeba spoj nebo onemocní 
a v neděli v 13.45 hodin nedo-
razí, tak se musí improvizovat. 
V takové svízelné situaci musí 
vždy někdo zaskočit. A může 
to být i Helena Šírová, dobrá 
duše divadla, která už 17. ro-
kem vypomáhá v šatně. „Jsem 
tady moc ráda, potřebuji ko-
lem sebe lidi. A občas vypo-
můžu i jako recitátor, mluvila 
jsem třeba Strašáka v pohádce 
Míček Flíček,“ uvedla Helena 
Šírová. V Loutkovém divad-

le Sokola Přerov umí každý 
všechno. „Recitátor dokáže 
vodit loutku a vodič loutky 
musí umět mluvit, abychom 
se mohli vzájemně zastou-
pit,“ upřesnila principálka. 
K té nejjednodušší loutce vede 
nejméně osm nití, některé slo-
žitější jich mají mnohem více, 
a aby vodič dokonale zvládl 
marionetu, chce to měsíce, 
ale spíše roky tréninku. „Není 
loutka jako loutka. Někte-
ré jsou těžké a velké a vodí se 
hůř. Mou oblíbenou je šedá 
opice,“ dodala Eva Opavská, 
která v divadélku strávila už 
čtyři desítky let a v posled-
ních letech propůjčuje hlas 
pohádkovým ježibabám. 
Dvacet nedělí v roce 
v  divadle 
Všichni přerovští ochotníci se 
shodují v jednom – divadlo jim 
bere hodně času, hlavně ne-
děle, ale i jim samotným dává 
spoustu zábavy. „Navíc všech-
no, co jsem se tady naučil, se 
mi v životě k něčemu hodilo. 
Když vystupuji před lidmi, 

snáze se zbavím trémy, protože 
tady pořád mluvíme a pracu-
jeme s texty, tak snad máme 
i lepší vyjadřovací schopnosti. 
Je v tom i osobnostní růst a je 
to hodně zajímavá zkušenost,“ 
dodává Jakub Navařík, který 
je v divadle 21. rokem, když ho 
coby devítiletého k loutkám 
přivedla jeho třídní učitelka – 
principálka Marie Veřmiřov-
ská. Podobnou zkušenost má 
i Denisa Zdražilová.  „V divadle 
strávím spoustu času, ale dává 
mi radost a je to zábava. A my-
slím si, že mi zkušenosti z di-
vadla pomohly při výběrových 
řízeních, jsem si víc jistá v pro-
jevu,“ řekla 28letá Denisa.

Někdy se během představe-
ní stanou i nemilé věci – třeba 
se loutce utrhne hlava nebo se 
Kašpárek zamotá do vodicích 
nití, ale loutkář nesmí zpani-
kařit a situaci musí zvládnout.  
„A pak jsou různé srandič-
ky a naschvály, které si dě-
láme vzájemně při derniéře, 
abychom se pobavili a drželi 
se ve střehu,“ přiznala Alena 
Miklíková, která už v divadle 

strávila více než dvacet diva-
delních sezon.
Podíváme se do zákulisí

A jak to vypadá za oponou? 
Na pódiu jsou kolejničky pro 
vozíky s kulisami a můstek, 
kde jsou vodiči, kteří vodí lout-
ky na více než dvou metrech 
dlouhých nitích a celé pódium 
sledují shora. Naopak pod pó-
diem mají svou kajutu s dob-
rým výhledem na loutky zase 
recitátoři. Důležitá je i funkce 
osvětlovače a zvukaře, kteří 
jsou v kabině nad obecenstvem 
a mají k dispozici odposlech ze 
sálu, takže slyší, co říkají reci-
tátoři, a vidí i na loutky.

Dětské obecenstvo je bě-
hem představení spontánní. 
„Děti výskají, tleskají a často 
loutkám i napovídají, co mají 
dělat,“ doplnila Miklíková. 
Když představení skončí, jdou 
se malí zájemci z publika podí-
vat do zákulisí. „Mohou si lout-
ky pohladit, osahat si je a rodi-
če si děti s loutkami často fotí, 
aby měli památku,“ dodala 
Veřmiřovská. A které pohádky 
lákají? Nejvíce v kurzu jsou ty, 
které děti i dospělí znají – třeba 
Ferda Mravenec, Míček Flíček, 
Perníková chaloupka nebo po-
hádka O Budulínkovi. 

Na premiérovou pohádku 
Ostrov splněných přání se 
vydal s čtyřletou dcerou Eliš-
kou i Tomáš Zapletal z Přero-
va. „Byli jsem tady v divadle 
úplně poprvé a jsme nadšení. 
Bylo to úžasné – krásné kuli-
sy i loutky, prostě perfektní,“ 
řekl po představení. Občas se 
stává, že do publika usednou 
i starší dámy, přijdou samy 
bez vnoučat, jen si zavzpo-
mínat, jaké to bylo, když 
v sále seděly coby děti ještě 
se svými rodiči.

 Ingrid Lounová

KDYŽ SKONČÍ představení, jdou se děti podívat do zákulisí.  Foto: Ingrid Lounová

Výstava v Muzeu Komenského představí Příběhy hradů
Na nové výstavě v Muzeu Komenského 
mohou návštěvníci putovat po evrop-
ských hradech. Výběr fotografi í z nej-
různějších panských sídel střední Evropy 
představí předseda zlínské pobočky Klu-
bu Augusta Sedláčka Jiří Hoza. Fotky do-
plní perokresby z dílny Milana Zikmun-
da a samostatnou částí výstavy je výběr 
historických pohlednic panských sídel ze 
sbírky Lubomíra Vyňuchala. Vernisáž se 
uskuteční ve středu 1. března v 17 hodin 
ve slavnostní zámecké síni města Přero-
va. 

Návštěvníci se mohou těšit také na další 
drobné předměty z muzejních i soukro-
mých sbírek, hrací doplňky - velkofor-
mátové pexeso s motivy hradů či ukázky 
„hradařské“ literatury.

Část výstavy bude speciálně věnována 
dvěma objektům - hradu Lukov, což je 
Mekka zlínských hradařů, a hradu Helf-
štýn. Tomu je věnován vůbec největší 
exponát výstavy - dosud nikdy nevy-
stavovaný velký obraz z muzejní sbírky 
s pohledem na hradní kopec i s obcí Týn 
nad Bečvou. „Jedná se o olejomalbu ne-

známého autora, datovanou do poloviny 
19. století,“ zmínil Lubomír Vyňuchal, ku-
rátor výstavy. Další kuriozitou je skříňo-
vý stereoskop z počátku minulého století. 
„Návštěvník se může sklonit k této skříň-
ce a kukátkem si prohlédnout krajinu 
s hradem v 3D rozměru,“ doplnil Lubomír 
Vyňuchal. Výstavu Příběhy hradů – ko-
mentované fotografi e, perokresby a his-
torické pohlednice evropských panských 
sídel, můžete navštívit v galerii a v ma-
lém sále pod věží přerovského zámku až 
do 4. června.  (ilo)
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INZERCE

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 
značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 
S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 
s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 
do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu 
objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz

OBJEVTE, NA ČEM
 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44
751 24  Přerov II - Předmostí
Tel.: 581 211 221
www.autocentrumprerov.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rope skippnig : Když se ze skákání přes švihadlo stane vášeň
 Kdo z nás v dětství neskákal přes švihadlo? Někteří dokonce ovládali školky, vajíčka a dvojšvihy, to když se švihadlo na jeden výskok oto-

čilo pod nohama dvakrát. A jak hodně se liší rope skipping od skákání přes švihadlo, které známe z dětství? U sportovní disciplíny je důležitá 
nejen rychlost, ale i koordinovanost pohybů a vytrvalost. Největší borci zvládnou na jeden výskok i pětišvihy, rekord je sedmišvih. Rope ski-
pping navíc podporuje hravost a kreativitu a ti zkušení, kteří díky stovkám hodin tréninků umějí vše skloubit dohromady, působí, že se skvěle 
baví. Při jejich pozorování máte chuť vzít si švihadlo a zkusit si to také.

„Tam kde končí skákání přes 
švihadlo, tam začíná rope 
skipping. To se musí zkrát-
ka vidět,“ říká mi trenérka 
rope skippingu Petra Holco-
vá. V přerovské sokolovně se 
po sále tělocvičny pohybují 
asi dvě desítky dětí od šesti do 
15 let a se švihadly dokážou 
divy. Buď skáčou přes švihadlo 
jednotlivě, nebo ve dvojicích, 
přičemž každá z děvčat drží 
rukojeť od druhého švihadla 
a točí s ním střídnopaž, jakoby 
plavala kraula. Těžko se to po-
pisuje, opravdu je lepší pozo-
rovat děti, které to se švihadly 
umí, naživo. „Někdo si možná 
myslí, že jen hodinu a půl ská-
čeme přes švihadlo. To by nás 
ale nebavilo. Je to trikové ská-
kání přes švihadlo. To zname-
ná, že využíváme gymnastické 
prvky, taneční i akrobatické. 
Freestylové skákání je i s hud-
bou, kdy pohybem vykreslu-
jeme hudbu,“ dodává trenérka 
Petra Holcová, která se k to-
muto sportu dostala díky so-
kolskému sletu před pěti lety. 
„Mladší ženy a dorostenky 
měly na sletu rope skippingovu 
skladbu a mě to zaujalo. Bylo to 
něco nového, moc nás to chyt-
lo,“ vzpomíná Petra Holcová, 
která se rozhodla, že v Přero-

vě při Sokole založí oddíl rope 
skippingu. Letos má přerovský 
Mamut Skippers 32 členů, nej-
mladší dívence je pět let a nej-
starší 30.  

Podle mínění trenérů se dá 
s tímto sportem začít kdykoli, 
nejranější věk je hranice pěti 
let, kdy už dítě koordinaci po-
hybu a skoky zvládne. „Bohu-
žel, teď děti na ulici skákat moc 
nevidíme, na rozdíl od nás, 
když jsme byli malí. Současné 
děti neumějí skákat přes švi-
hadlo v tělocviku ani na dru-
hém stupni školy. Nezvládnou 
deset skoků, aniž by se zamo-

taly do švihadla,“ vypráví Hol-
cová. Švihadlo je přitom levná 
záležitost, dá se koupit za 39 
korun. Při skákání pracují ruce 
a nohy, je to dobré pro motori-
ku a celkový vývoj dítěte. „Ale 
i pro dospělého je rope ski-
pping výborná zábava a forma 
udržování kondice, určitě je to 
zábavnější, než chodit do po-
silovny. U nás na trénincích 
se nikdy nikdo nenudí. Vždy 
přicházíme s něčím novým, co 
jsme ještě neskákali,“ vypráví 
s nadšením trenérka. Sportovci 
při skákání používají speciální 
švihadla s plastovými korálky, 

to proto, že švihadlo drží lépe 
tvar, když se skáčou složitější 
prvky.

Děvčata z přerovského Ma-
mut Skippers už sbírají na sou-
těžích vavříny. Letos v lednu si 
Kristýna Buchtová a Alexan-
dra Koukalová přivezly zlato 
ve freestylové párové disciplí-
ně z Nového Jičína. Třináctiletá 
Kristýna Buchtová zabodovala 
i ve freestylu jednotlivců, kde 
získala stříbro a další dru-
hé místo vybojovala ve speed 
kategorii střídnonož. Jen pro 
představu čtenářů to zname-
ná, že za 30 sekund zvládla 140 
přeskoků přes švihadlo! Úspěš-
ná byla i další přerovská děvča-
ta, která přivezla bronzové me-
daile. „Nejvíc mě baví skákat 
nové triky, i když jsou hodně 
složité. Chvíli to trvá, než je 
pochopím a naučím se je. Rope 
skipping je sport, který lidé ne-
znají, ale je hodně originální,“ 
říká 13letá Kristýna Buchtová. 
Stejné nadšení sdílí i Alexandra 
Koukalová. „Mně se líbí, že je 
to také týmový sport, který je 
hodně o přátelství. Vzájemně se 
od sebe učíme,“ dodává 13letá 
Saša Koukalová. V květnu pře-
rovská děvčata čeká mistrov-
ství republiky a ani tam nejsou 
bez šancí.  (ilo)

DVOJICE SKÁČE spolu takzvaná čínská kola. Kristýna Buchtová a Alexandra 
Koukalová drží dvě švihadla na střídačku - každá uchopí rukojeť od druhého 
švihadla a točí střídnopaž, jakoby plavaly kraula.   Foto: Ingrid Lounová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

2. 3. Plumlov–přehrada–Plumlov, 
11 km, vlak 7.06 hod., vede Bernátová
2. 3. Troubky–Henčlov–Přerov, 
11 km, autobusové nádraží, zastávka 
16 v 8.25 hod., vede Szabóová
4. 3. Potštát–Uhřínov–Jezernice–
Lipník, 18 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková
9. 3. Osek nad Bečvou–Lipník, 
10 km, autobusové nádraží, zastávka 
24 v 9.30 hod., vede Jančová
9. 3. Lipník–Hranice, 15 km,  vlak 
8.26 hod., vede Válková
11. 3. Otrokovice–Zlín, 17 km, vlak 
7.24 hod., vede Válková
16. 3. Napajedla –Žlutava–Otrokovi-
ce, 14 km, vlak 7.35 hod, vede Pěček
18. 3. Šumperk–Sobotín–Petrov nad 
Desnou, 18 km, vlak 6.22 hod. vede 
Bernátová
23. 3. Svatý Kopeček–Radíkov–
Svatý Kopeček, vlak 8.06 hod., vede 
Láhnerová 
25. 3. Nedvědice–Pernštejn–
Doubravník, 15 km, vlak 6.36 hod., 
vede Šťávová (čeká v Brně)
30. 3. Teplice nad Bečvou–Dolní Nět-
čice–Soběchleby, 14 km, vlak 
8.26 hod., vede Pěček
30. 3. Brodek–Strejčkův lom (koni-
klece)–Grygov, 10 km, vlak 9.02 hod., 
vede Lančová  

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

1. 3. Přerov–Lověšice–Přerov, 10 km, 
odchod Albert u nádraží 10 hod., vede 
Poláková
4. 3. Napajedla–Halenkovice–Žluta-
va–Otrokovice, 14 km, vlak 7.35 hod., 
vede Pěček
8. 3. Teplice n. B.–Ústí–Skalička–
Němetice–Milotice n. B., 15 km, vlak 
8.26 hod., vede Punčochářová
11. 3. Přerovská padesátka – Memo-
riál Jiřího Caletky, dálkový a turistický 
pochod na trasách 50, 35, 30, 22, 15 a 
5 km. Start sokolovna 7–10 hod.
15. 3. Olomouc–Bystrovany–Svatý 
Kopeček, 12 km, vlak 8.06 hod., vede 
Polidorová
18. 3. Uherské Hradiště–Rovnina–
Mistřice–Hradčovice, 15 km, vlak 
7.46 hod., vede Punčochářová
22. 3. Hranice–Kostelíček–propast–
Teplice nad Bečvou–Bílý kámen–Hra-
nice, 12 km, vlak 8.26 hod., vede Krejčí
25. 3. Lidečko–Čertovy skály–Vařá-
kovy paseky–Klášťov–Vizovice, 
21 km, vlak 6.05 hod., vede Bartošík
29. 3. Grygov–Strejčkův lom–Krč-
maň–Čelechovice–Kokory–Brodek, 
14 km, vlak 8.06 hod., vede Bartošík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

4. 3. Zimní kondiční běhy, délka 5 a 10 
km, vede Jakubíček, sraz v 9 hod. 
u lávky u tenisu v Přerově

7. 3. Schůze, restaurace Pivovar, 
19 hod., program na další měsíc, pro-
mítání z akcí
11. 3. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího 
Caletky Přerov, 15, 22, 30, 35, 50 km, 
KČT TJ Spartak Přerov, vede Vaculík, 
Sokolovna 7–10 hod.
16. 3. Setkání na lezecké stěně v Pro-
stějově, vhodné pro příznivce via 
ferrat a lehkých lezeckých terénů, 
vede Götthansová, 18 hod. Základní 
škola v ulici Dr. Horáka 24, Prostějov
25. 3. Setkání s pivem, cílový pochod 
hostinec Pod Lipou, Lhota nad Mora-
vou 10–14 hod., KČT Klub DH Olo-
mouc, vlak 8.06 hod.
1.–2. 4. Jarní Vysočina, 1. den Kralice 
nad Oslavou–Senoradský mlýn–
Biskoupský kopec–Na Babách–
Mohelnský mlýn (ubytování), 2. den 
Mohelnský mlýn–Vyhlídka Mohelen-
ská–hadcová step–rozhledna Baby-
lon–zřícenina Lamberk–Náměšť nad 
Oslavou, 24+21 km, vede Götthanso-
vá, sraz vlastní auta v 7.10 hod. na par-
kovišti u restaurace Parník v Přerově

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:

2. 3.–4. 6. Výstava Příběhy hradů… 
Komentované fotografi e, perokresby 
a historické pohlednice evropských 
panských sídel. Jiří Hoza – Lubomír 
Vyňuchal – Milan Zikmund. Galerie 
a malý sál pod věží přerovského 
zámku, vernisáž výstavy proběhne 
1. 3. v 17 hod. ve slavnostní zámecké 
síni města Přerova.
Do 12. 3. Tajemství pravěké osady 
v Hlinsku odhalena? Reprezentativní 
výstava o jedné z nejvýznamnějších 
archeologických lokalit Přerovska. 
Rekonstrukce rituálního pohřbu ženy, 
obličeje pohřbené ženy, opevněného 
sídliště a obydlí z pozdní doby kamenné. 
Velký výstavní sál přerovského zámku.
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:

21. 3. Přednáška k výstavě Příběhy 
hradů. J. Hoza, KAS Zlín, od 17 hod., 
Korvínský dům.
28. 3. Derniéra výstavy „Komenský? 
Toho už jsme někde viděli!“ 17–18 
hod., komentovaná prohlídka výsta-

vy „Komenský?“, přerovský zámek, 
18–18.30 hod. křest knihy autorky 
Markéty Pánkové s názvem Jan Amos 
Komenský v českém a světovém 
výtvarném umění (1642-2016), od 
18.30 hod. koncert Stupkova kvarte-
ta Olomouc k 425. výročí narození 
J. A. Komenského
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 Komenský
Veselé příběhy ze staré školy
Od metličky k rákosce – poučně žer-
tovné posezení ve školních škamnech
Pohádkové povídání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro mateřské 
a základní školy) Dobrodružné bádání 
o tajemstvích přerovského zámku 
(pro střední školy
Kontakt na tel. 581 250 531 
– pokladna muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

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

Stálé expozice:
Ptáci České republiky

Ptačí zahrada Františka Gintera

Akce:

2. 3. Soví noc. Vyprávění o sovách 
a jejich životě, ukázky živých handi-
capovaných sov, „houkání“ v parku 
Michalov od 16.30 hod. v budově 
ORNIS a následně v parku
9. 3. Zelené město – přítomnost... 
a budoucnost? pokračující přednáška 
zahradní architektky Martiny Haluzí-
kové o stavu  zeleně v našem městě, 
tentokrát o možné budoucnosti, 
od 17 hod., Korvínský dům
10. 3. Vitráž – výtvarná dílna, výroba 
ptáčka metodou vitrážování, 
16–19 hod. v budově ORNIS. Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz 
nebo 581 219 910
18. 3. Výroba ptačí budky. Dílna 
ekoporadny, výroba rehkovníku. 
Přihlášky do 16. 3. na: kosturova@
prerovmuzeum.cz nebo 581 219 910. 
Od 13.30 hod. v budově ORNIS, 100 Kč 
za výrobu budky
23. 3. Tovačovsko – ráj ptáků 
a ptáčkařů. Přírodovědná přednáška 
jednatele Faunistické komise 
ČSO ornitologa Jiřího Šírka. Od 17.00, 
budova ORNIS

Výukové programy 
pro školy, kroužky 
a jiné zájmové skupiny:

Sovy do škol – zajímavosti o sovách

Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – o hnízdění, o ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS.
Informace o programech 
na www.ornis.cz

HRAD HELFŠTÝN

Od 4. 3. do 26. 3. se hrad otevře vždy 
v sobotu a neděli od 9–16 hod.

MĚSTSKÝ DŮM

1. 3. Hvězdné manýry, komedie diva-
delní společnosti HÁTA Olgy Želen-
ské, bláznivá fraška, která se odehrá-
vá v hotelu v Palm Beach v roce 1942, 
hrají M. Zounar, L. Vaculík, F. Tomsa, 
Z. Pantůček/M. Sobotka,V. Jeníková/ 
M. Nohýnková, V. Žehrová/ O. Želenská, 
M. Bočanová/A. Gondíková, I. Andrlo-
vá/P. Vojáčková a další, v 19.30 hod.
8. 3. Zdeněk Izer a autokolektiv, nový 
zábavný pořad, 19.30 hod.
12. 3. Nedělní párty při dechovce, 
hraje Záhorská kapela, ve 13.30 hod.
15. 3. Věra Martinová – 30 let na 
scéně + skupina Jako dřív, koncertní 
profi l první dámy české country, 
v 19.30 hod.
19. 3. Karneval s Pavlem Novákem 
– písničky, tanečky, soutěže, vstup 
v maskách, 15 hod.
22. 3. Manželský čtyřúhelník, diva-
delní komedie agentury FANNY, 
komedie o rozdílném pohledu mužů 
a žen na to, co život přináší. Hrají: 
D. Homolová, D. Rous, M. Badinková, 
M. Kraus, v 19.30 hod.
23. 3. Inferno aneb Konec legrace, 
premiérové představení  divadla 
Dostavník, v 19.30 hod.
26. 3. Nedělní párty při dechovce, 
hraje skupina MINI, ve 13.30 hod.
31. 3. Dymytry, koncertní vystoupení 
známé kapely, jen na stání, od 20 hod.
8. 4. Korunový džínový bál, hudební 
doprovod RE-VOX a Jen tak II., ve 
20.30 hod.
Plesová sezona

4. 3. Střední průmyslová škola - 
maturitní ples 4. ročníků, v 19 hod.
10. 3. GJB a SPgŠ, stužkovací ples 
SPgŠ - třída 4. D, v 19 hod.
11. 3. Gymnázium J. Škody, stužkovací 
ples - třída oktáva A, v 19 hod.
17. 3. Meopta - optika s.r.o., XV. repre-
zentační ples, ve 20 hod.
Předprodej MIC tel.: 581 587 711.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Akce pro dospělé:

1.–1. 3. „Nejkrásnější milostné dopi-
sy“ – velká březnová internetová 
soutěž (otázky vždy v úterý a ve 
čtvrtek na www.knihovnaprerov.cz/
soutez)
2. 3. Prodej vyřazených knih, suterén 
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www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – březen 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

MěK v Přerově, 8–17 hod.
13. 3. Tajemství karet – přednáška 
Kateřiny Bajerové, pobočka MěK 
v Předmostí, od 16 hod.
14. a 28. 3. Virtuální univerzita třetího 
věku – videopřednášky na téma ces-
tování (jen pro již přihlášené studen-
ty), učebna MěK, 10–12 a 13–15 hod.
14. a 30. 3. Používáme tablet – před-
nášky Pavla Cimbálníka, učebna MěK, 
od 16 hod.
15. 3. Jemen: zřítelnice oka Mohame-
dova – cestopisná beseda se Sašou 
Ryvolovou, sál Ministerstva země-
dělství ČR v Přerově, od 17 hod.
16. 3. Karmický kód duše a poslání 
v našem životě – přednáška Dagmar 
Halotové, učebna MěK, od 17 hod.
21. 3. Soutoky řek na území Čech, 
Moravy a Slezska – přednáška Víta 
Ryšánka, učebna MěK, od 17 hod.
22. 3. Autorské čtení a beseda se spi-
sovatelkou Petrou Dvořákovou, učeb-
na MěK, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
27. 3. Kulturní akademie knihovny na 
téma Hana Mašková – ledová králov-
na, učebna MěK , od 13 hod.
28. 3. Vinné a právovárečné domy 
v Olomouci - přednáška Štefana 
Blaha, učebna MěK, v 17 hod.
Akce pro děti:

2., 9., 16., 23., 30. 3. X-BOX (pohy-
bové aktivity), půjčovna pro děti, od 
14 hod.
2., 16. a 30. 3. Klub hráčů (stolní 
a společenské hry, XBOX), půjčovna 
pro děti, od 14 hod.
7. 3. Tvořivá dílna – záložka do knihy, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 
14 hod.
11. 3. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hra-
nická 93/14, od 9–12 hod.
21. 3. Tvořivá dílna – jarní kouzlení 
z papíru, pobočka MěK Trávník 30, 
od 14 hod.
31. 3. Noc s Andersenem na téma 
Čtyřlístek – nocování dětí v knihovně 
(jen pro předem přihlášené účastní-
ky), půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 18 hod.
31. 3. Večer s Andersenem na téma 
Čtyřlístek - večer plný zábavy 
v knihovně (jen pro předem přihláše-

né účastníky), pobočka MěK v Před-
mostí, od 18–21 hod.
31. 3. Večer s Andersenem na téma 
Hrdinové Čtyřlístku – večer plný 
čtení, soutěží a her v knihovně (jen 
pro předem přihlášené účastníky), 
pobočka MěK Trávník 30, 18–21 hod.
Akce v místních částech:

1.–31. 3. Nejlepší dětský čtenář (sou-
těž pro děti), Kozlovice, v provozní 
době knihovny
2., 9., 16., 23., 30. 3. Herní klub (des-
kové hry), Kozlovice, od 16 hod.
4. 3. Tvořivá dílna – dárky a přáníčka 
k MDŽ, Dluhonice, od 17 hod.
7. 3. Tvořivá dílna – srdíčko pro 
maminku, Újezdec, od 16.30 hod.
7. 3. Tvořivá dílna – jarní dekorace, 
Vinary, od 17 hod.
9. 3. Tvořivá dílna – ptáček v kleci, 
Čekyně, od 16 hod.
9. 3. Tvořivá dílna – bambulky z vlny, 
Lověšice, od 16 hod.
16. 3. Moje babička (zábavné odpole-
dne pro děti), Lýsky, od 16.30 hod.
21. 3. Tvořivá dílna – jarní zápich do 
květináče, Újezdec, od 16.30hod.
21. 3. Tvořivá dílna – ptáčci: poslové 
jara, Žeravice, od 16.30 hod.
23. 3. Jarní turnaj ve hře Ber-dej, 
Čekyně, od 16.30 hod.
31. 3. Noc s Andersenem plná soutěží, 
pohádek a hledání pokladu, Dluhoni-
ce, od 17 hod.
31. 3. Noc s Andersenem plná soutěží, 
pohádek a hledání pokladu, Lýsky 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a

6. 3. Léčivé účinky plodů a rostlin – 
Olga Župková, 10.15 hod.
6. 3. Cvičení paměti, 11.15 hod.
7. 3. Vycházka v rychlejším tempu: 
Kam nás nohy ponesou. Sraz 
v 10.20 hod. v centru SONUS, před-
pokládaný návrat 12.30 hod.
8. 3. Kavárna pro seniory: Kuba – 
Vítězslav Vurst, 16 hod.
13. 3. Maroko 4. část – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
14. 3. Vycházka v pomalejším tempu: 

Vycházka do kostela Československé 
církve husitské. Sraz v 10.20 hod. v centru 
SONUS, (náhrada za únorovou vycházku)
20. 3. Finanční plánování a potřeby – 
Jaroslav Kuboš, 10.15 hod.
27. 3. Rukodělná činnost – velikonoč-
ní věneček, 10.15 hod. 
Zdravotní cvičení s lektorem vždy 
v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory, pondělí od 9 do 
13 hod. Lektor je přítomen od 12 do 
13 hod.
PC kurz pro začátečníky - sedm lekcí, 
vždy v pondělí 13–14 hod. Začínáme 
v pondělí 24. 4. Cena kurzu je 450 Kč.
PC kurz pro pokročilé – pět lekcí, 
vždy v pondělí 14.45–16.15 hod. Začí-
náme v pondělí 24. 4. Cena kurzu je 
400 Kč.
Kurzy probíhají v centru SONUS 
a přihlásit se můžete u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

SVČ ATLAS a BIOS

3. 3. uzávěrka výtvarné soutěže 
Namaluj přírodu (korespondenční 
soutěž pro děti, BIOS) 
9. 3. „PET zvířata“ na BIOSE
10. 3. Vyrábíme z vizovického těsta, 
přihlášky Atlas
24. 3. Den vody, 9–15 hod. Bios
Keramické hrátky páteční od 15 do 
17 hod, sobotní od 8 do 11 hod. Při-
hlášky Atlas
Výtvarná soutěž pro děti „Beránek 
s ovečkou“. Uzávěrka soutěže 20. 4. 
v Atlase

DUHA KLUB DLAŽKA

17. –19. 3. Yukon III – víkend pro rodi-
če s dětmi, Rajnochovice
1. 3. FOLK TEAM - koncert, 
ve 20 hod., Klub Teplo
17. 3. Cestovatelský večírek, v 19 hod. 
Klub Teplo
18. 3. Pohádkové maškarní pro děti, 
ve 14.30 hod. Klub Teplo
18. 3. Ples Dlažky, ve 20 hod. Klub Teplo
23. 3. Srí Lanka 3D - promítání, 
v 18 hod. Klub Teplo
30. 3. Malina Brothers, ve 20 hod. 

DUHA KLUB RODINKA

Želatovská 12

13. 3. Jarní tvoření věnečků, od 16 hod.
18.–19.3. Kurz akutní homeopatie I, 
v Rodince, Želatovská 12
Každý čtvrtek – Tělocvičení s rodin-
kou, 17–18 hod. v tělocvičně ZŠ 
Želatovská
JAZZKÉ JARO 2017 
4. 3. Restaurace Pivovar Přerov, 
Robby Marshall Quartet (USA/CZ) 
saxofonista Cassandry Wilson na 
turné po ČR, od 20 hod.
KLAVÍRNÍ KONCERT
12. 3. Klavírní koncert Barbory Dosta-
líkové Halouzkové, v 17 hod. v Mer-
vartově síni přerovského zámku.
LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

5. 3. Ostrov splněných přání, 
ve 14 a 16 hod., sokolovna
12., 19. a 26. 3. O Slunečníku, Měsíč-
níku a Větrníku, ve 14 a 16 hod., 
sokolovna
KERAMIKA ÚJEZDEC

2. 3. Vyrábíme z keramiky zajíčka, od 
15.30 hod.
9. 3. Vyrábíme z keramiky slepičku, 
od 15.30 hod.
16. 3. Vyrábíme z keramiky vajíčka, 
od 15.30 hod.
23. 3. Glazování, od 15.30 hod.
30. 3. Pečeme perníčky, od 15.30 hod.
SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ
1. 4. Setkání radioamatérů, CB-čkářů 
a ostatních zájemců o radiotechniku 
a výpočetní techniku, sály Pivovaru 
v Komenského ulici, od 8 do 12 hod.
XVII. DÁMSKÝ SALON

22. 3. Agentura Hit pořádá v hotelu Fit 
další setkání Dámského salonu, hlavní 
motto: Milujeme sukně. Na programu 
je zdravý životní styl a oděvní design, 
módní vstupy, nabídka služeb, 
speciální dámské menu, zábava i sou-
těže. Od 18.30 hod.
AKCE PRO SENIORY
16. 3. Setkání seniorů PSP u příleži-
tosti MDŽ, kavárna Bečva, od 15 do 
19 hodin. K poslechu i tanci hraje 
Casablanka. Přijít si zavzpomínat 
mohou i nečlenové odborové orga-
nizace.

V době redakční uzávěrky ještě nebyly známy termíny výjimek. Aktuálně proto sledujte www.bazenprerov.cz
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1. 3.   v 18. hod. Bratříček Karel 2D, 
dokument

1. 3.    ve 20 hod.  Miluj mě, jestli to 
dokážeš 2D, dokument, od 15 let

2. 3.   v 17.30 hod. Muzzikanti 2D, 
republiková premiéra

2. 3.   ve 20 hod. Logan: Wolverine 2D, 
titulky, od 15 let

3. 3.   v 17.30 hod. Lék na život 2D, 
titulky, od 15 let

3. 3.   ve 20 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky od 15 let

4. 3.   v 17.30 hod. Balerína 2D, dabing
4. 3.   ve 20 hod. T2 Trainspotting 2, 

2D, dabing, do 15 let
5. 3.   v 15 hod. Bezva ženská 

na krku 2D, Biosenior
5. 3.   v 17 hod. Oscarová neděle – 

vítězný fi lm
6. 3.   v 17.30 hod. Moonlight 2D, 

titulky
6. 3.   ve 20 hod. Lék na život 2D, 

titulky od 15 let
7. 3.   v 17.30 hod. LEGO Batman 

fi lm 2D, dabing
7. 3.   ve 20 hod. I dva jsou rodina 2D,  

titulky
8. 3.   v 17.30 hod. Jackie 2D, titulky, 
8. 3.   ve 20 hod. Nechte zpívat 

Mišíka 2D, hudební dokument
9. 3.   v 17.30 hod. Masaryk 2D, 
9. 3.   ve 20 hod. Kong: Ostrov 

lebek 3D, titulky
10. 3.   ve 20 hod. Psí poslání 2D, dabing
11. 3.   v 17.30 hod. Muzzikanti 2D

11. 3.   ve 20 hod. Masaryk 2D

12. 3.   Bába z ledu 2D

12. 3.   ve 20 hod. Kong: Ostrov 
lebek 2d, titulky

13. 3.   v 17.30 hod. Kruhy 2D, titulky, 
od 15 let

13. 3.   ve 20 hod. Zlato 2D, titulky, od 
15 let

14. 3.   v 18 hod. Expediční kamera 
2D outdoorový dokument

15. 3.   v 17.30 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, od 15 let

15. 3.   ve 20 hod. Resident Evil: 
Poslední kapitola 2D, od 15 let

16. 3.   v 18 hod. Rolling Stones: Olé Olé 
Olé 2D, dokument

17. 3.   v 17.30 hod. Kráska a zvíře 3D, 
dabing

17. 3.   ve 20 hod. Rozpolcený 2D, titul-
ky

18. 3.   v 17.30 hod. Kong: Ostrov 
lebek 2D, titulky

18. 3.   ve 20 hod. Muzzikanti 2D

19. 3.   v 17.30 hod. Anděl Páně 2, 2D

20. 3.   v 17.30 hod. Bába z ledu 2D

20. 3.   ve 20 hod. Padesát odstínů 
temnoty 2D, titulky

21. 3.   v 17.30 hod. Zlato 2D, titulky, 
od 15 let

21. 3.   ve 20 hod. Kráska a zvíře 2D, 
dabing

22. 3.   v 17.30 hod. LEGO Batman 
fi lm 3D, dabing

22. 3.   ve 20 hod. Rocco 2D, dokument, 
Art fi lm, od 18 let

23. 3.   v 17.30 hod. Život 2D

23. 3.   ve 20 hod. Skryté zlo 2D, 
od 15 let

24. 3.   v 17.30 hod. Psí poslání 2D, 
dabing

24. 3.   ve 20 hod. Masaryk 2D

25. 3.   v 17.30 hod. Rande naslepo 2D, 
dabing

25. 3.   ve 20 hod. Kong: Ostrov 
lebek 3D, titulky

26. 3.   v 15 hod. Všechno nebo nic 2D, 
Bio senior

26. 3.   v 17. hod. Život 2D, titulky
27. 3.   v 17.30 hod. Balerína 2D, dabing
27. 3.   ve 20 hod. Logan: Wolverine 2D, 

titulky od 15 let
28. 3.   v 17.30 hod. Masaryk 2D 
28. 3.   ve 20 hod.  Kráska a zvíře 2D, 

titulky
29. 3.   v 17.30 hod. Skryté zlo 2D, 

titulky
29. 3.   ve 20 hod. Nejšťastnější den 

v životě Olliho Mäkiho 2D, 
titulky

30. 3.   v 17.30 hod. Volání netvora: 
Příběh života 2D, titulky

30. 3.   ve 20 hod. Ghost in the skell 3D, 
titulky

31. 3.   v 17.30 hod. Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice 3D, dabing, 
animovaný

31. 3.   ve 20 hod. Volání netvora: 
Příběh života 2D, titulky

BIJÁSEK 

5. 3.   v 10 hod. Oscarová neděle – 
vítězný dětský fi lm

12. 3.   v 15.30 hod. Zpívej 2D, dabing
19. 3.   v 15.30 hod. Tajný život 

mazlíčků 2D

26. 3.   v 10 hod. Špalíček 2D, 
animovaný

Změny programu vyhrazeny

Březnová výstava na 
Trafačce patří přerovské 
textilní výtvarnici Dagmar 
Mráčkové, tentokrát jejím 
hedvábným šátkům 
a šálám. Ty tvoří voskovou 
batikou a potom je maluje 
barvami. Na jejích šálách 
jsou abstraktní motivy 
i konkrétní  - květiny, 
ptáci, kočky nebo sluníčka. 
Dagmar Mráčková tvoří 
i hedvábné obrazy třeba 
v kombinaci s krajkou 
a umisťuje je do pasparty 
nebo dřevěného rámu.  

Výstava Dírkové fotografi e 
polských autorů Grzegorze Sido-
rowicze a Krzysztofa Jędrzejczyka 
je v galerii města k vidění do 
26. března. Oba fotografové pracují 
metodou kamera obscura, která 
je založena na principu optického 
zařízení s dírkovou komorou, což 
je předchůdce fotoaparátu. Od 
30. března fotografi e vystřídají 
obrazy Laco Decziho - amerického 
jazzového trumpetisty slovenské-
ho původu. Výstava je součástí 
doprovodného programu k Matěj-
ské jazzové pouti v Městském 
domě. Slavnostní vernisáž bude 
v 17 hodin.

V březnu v Pasáži pokračují 
výstavy Na kole - foto-
grafi e z cestování Pavla 
Kadlíčka. Snímky z cest se 
budou návštěvníkům určitě 
líbit a jako bonus navíc si 
u nich mohou přečíst auto-
rovy vtipné komentáře. 
Součástí výstavy je i kolo, 
na kterém Pavel Kadlíček 
podniká své cesty. Sou-
časně probíhá i výstava, 
která připomíná 120. výročí 
Městského domu, kromě fotografi í jsou k vidění i některé dobové plakáty. 
Zájemci si mohou prohlédnout i zajímavý krátký fi lm, který popisuje postup 
čištění hodinového stroje.

Obdivovatelé obrazů 
a grafi k by si neměli 
nechat ujít výstavu dvou 
osobitých malířů, shodou 
okolností autorů žijících 
a tvořících v Brně – Jiřího 
Vidláka a Jany Zwinsové. 
Humoristické pojetí 
maleb Jiřího Vidláka potě-
ší každého, kdo si chce 
odpočinout v uspěchané 
době a vychutnat si 
nápad i kompoziční ztvár-
nění malíře, který svými 
optimistickými obrázky 
doslova dodává chuť do života.  Obrázky Jany Zwinsové jsou také velmi laskavé 
a dýchají pohodovou atmosférou.


