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KRÁTCE

1. máj na hradbách

První máj je nejen Svát-
kem práce a času lásky, ale 
v Přerově bude i ve zname-
ní muzikantského happe-
ningu. Hrajete na kytaru? 
„V tom případě ji sundejte 
doma z hřebíku a přijďte si 
s námi společně zahrát Ji-
mmiho Hendrixe a oslavme 
První máj hudbou,“ vzka-
zuje zájemcům Pavel Ondrůj 
z nadačního fondu Blues nad 
Bečvou, jeden z organizátorů 
prvomájového setkání. Akce 
je určena pro všechny aktiv-
ní i příležitostné muzikanty. 
Organizátoři se inspirovali 
podobným počinem v pol-
ské Wroclawi. „Pokusíme se 
o kytarový rekord, kdy chce-
me na jednom místě – kon-
krétně na hradbách za účasti 
zdejších hudebníků, vytvo-
řit společný koncert s reper-
toárem Hendrixe,“ nastínil 
muzikantský záměr Ondrůj. 
Sraz kytaristů je na přerov-
ských hradbách ve 13 ho-
din. Poté budou na hradbách 
pokračovat ještě další akce, 
více informací bude na webu 
města a na plakátech.  (ilo) 

Svátky jara přinesou folklor, jarmark i zábavu 
Atmosféra svátků jara zavlád-
ne už tradičně ve Středis-
ku volného času Atlas a Bios 
v Žižkově ulici. Velikonoční 
salon se v předstihu několi-
ka dnů největších svátků jara 
otevře zájemcům od pondělí 
3. dubna, vždy od půl deváté 
do 17 hodin a potrvá až do pá-
tečního dopoledne. K vidění 
budou jarní dekorace ze šustí, 
slámy a sena, vizovické a ky-
nuté pečivo, drobná keramika, 
hrnkové jarní květiny, naklí-
čené osivo a samozřejmě kras-
lice. 

„Lidé si budou moci pro-
hlédnout kraslice batikované, 
škrábané, slámové, děrované, 
obháčkovaná i drátovaná va-
jíčka i méně známé techniky, 
kdy se kraslice leptaly v zelové 
vodě, což byla technika velmi 
pracná, ale její výsledky byly 
velmi zdařilé,“ uvedla Da-
niela Hrdličková ze Střediska 
volného času Atlas. Školáci 
si budou moci porovnat veli-
kost těch nejmenších křepel-
čích vajíček až po ty největší 
pštrosí. „Pravidelně k nám 
chodí děti z přerovských zá-
kladních i mateřských škol 
a  přijíždějí i z okolních vesnic. 
U nás si samy vyzkouší zdobe-
ní kraslice a perníčku a mohou 
se podívat, jak se plete tatar,“ 
doplnila Hrdličková. O týden 
později se Velikonoční sa-
lon přesune do malého sálu 
Městského domu, kde je jarní 
výstava přístupná od 10. do 
13. dubna. Do velikonočního 

hávu se odějí i některé auto-
busové zastávky.

V centru města zavládne 
velikonoční nálada v neděli 
16. dubna, kdy se na Horním 
náměstí od devíti až do pozd-
ních odpoledních hodin koná 
lidový jarmark s ukázkami 

řemesel. Na tamním pódiu se 
vystřídají taneční a hudeb-
ní skupiny a nebudou chybět 
ani vystoupení přerovských 
šermířů z Markus M. (Více 
na straně 12.) Velikonoční 
pondělí už bude patřit koled-
níkům s pomlázkami.  (ilo)

PRVNÍM POSLEM blížících se svátků jara je už tradičně Velikonoční salon 
v Atlase. K vidění tu budou nejrůzněji zdobené kraslice.  Foto: Ingrid Lounová

Ukliďme Česko: Dobrovolníci budou čistit Skalku a její okolí od odpadků
  Přiložit ruku k dílu a pomoci přírodě od odpadků může o druhé dubnové sobotě každý, kdo přijde ráno 

do  deváté hodiny k bývalé cihelně v Předmostí. Právě na sobotu 8. dubna totiž připadá další ročník celo-
státní akce Ukliďme Česko, a v Přerově se tak dobrovolníci mohou zapojit do úklidu Skalky a jejího okolí. 
Sraz účastníků je od 8.30 do 9 hodin u bývalé cihelny naproti pohostinství U Mamuta v Předmostí.

„Lokalitu jsme si prošli a jsou 
tam drobné odpadky, pet lah-
ve, nějaké pneumatiky a roz-
padlé kočárky. Každou pomoc-
nou ruku při úklidu přírody 
přivítáme,“ zmínil jeden z or-
ganizátorů akce, který je záro-

veň i radním, Radek Pospíšilík 
(PROSP). Do úklidu se zapojí 
i děti a učitelé ze Základní školy 
J. A. Komenského v Předmostí, 
Florbalový klub Přerov, místní 
včelaři a spolek Predmostenzis. 
Organizátoři předpokládají, že 

úklidu areálu bývalé cihelny, 
Skalky i bývalého koupaliště se 
zúčastní až stovka lidí. „Igeli-
tové pytle nám přislíbily tech-
nické služby, město zajistí ru-
kavice a spolek Predmostenzis 
traktorek s vlečkou, s jehož po-

mocí budeme sesbíraný odpad 
svážet na jedno místo,“ doplnil 
Pospíšilík.

Odměnou za vykonanou 
práci bude špekáček, chleba 
a čaj. „Kolem 14. až 15. hodi-
ny plánujeme táborák a spo-
lečné opékání,“ doplnil Ra-
dek Pospíšilík. 

Akce se koná za každého 
počasí, jen kdyby intenzivně 
pršelo, tak se úklid přírody 
odkládá.  (ilo) 
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Na nové mosty město potřebuje sto milionů 
 Dluhonské mosty, které slouží coby nadjezdy nad železniční tratí, a jsou také pojítkem s průmyslovou 

zónou Prechezy a dalších fi rem, ale také se zahrádkářskou kolonií, čeká kvůli jejich špatnému technické-
mu stavu rozsáhlá rekonstrukce. Cena v podstatě nových mostů se odhaduje na sto čtyři miliony korun, 
účast města asi na 19 milionů. Město už v lednu požádalo o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Pokud vše klapne, proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a v příštím roce by se mohly 
rozběhnout stavební práce.

Podle loňské mimořádné pro-
hlídky mostů v Dluhonské 
ulici, kdy na nich v červnu 
ujela krajnice, je stav nos-
né konstrukce velmi špatný. 
Na mostech proto v obou smě-
rech platí omezená nosnost 
na 18 tun. „Ocelová konstruk-
ce trpí celoplošnou korozí, 
deformací většiny svislých 
výztuh a pravděpodobně za-
tékáním a korozí vrstvených 
nýtovaných plechů na příru-
bách hlavních nosníků,“ po-
psal nevyhovující stav mostů 
Zdeněk Dostál, vedoucí od-
dělení investic z magistrátu 
města. Z posudku vyplývá, 
že nedostatečné jsou i šířkové 
poměry. „Nevyhnou se tam 
ani dvě nákladní auta a pohyb 
chodců na silnici není bezpeč-

ný,“ zdůraznil další nedosta-
tek Dostál. Na zmíněné mostní 
komunikaci totiž chodníky 
zcela chybějí. Součástí stavby 

bude i přeložka kabelu ČEZ, 
který je nyní vedený mostní 
konstrukcí. „Z těchto důvodů 
je připravena dokumentace 

pro výstavbu nových širších 
mostních objektů s jedno-
stranným chodníkovým pá-
sem,“ vysvětlil Pavel Gala, 
vedoucí odboru koncepce 
a strategického rozvoje.

Nová úprava mostů v cel-
kové délce 406 metrů počítá 
s rozšířením vozovky na sedm 
metrů a dva metry širokým 
obousměrným chodníkem. 
„Bude zvýšená podjezdná 
výška na tratích Správy že-
lezničních dopravních cest, 
tím dojde ke zvýšení nivelety 
komunikace v místě mostů, 
konstrukce bude subtilnější 
a dráhy počítají se zahloube-
ním tratě. V celé délce úpra-
vy komunikace bude vozovka 
opatřena opěrnými zdmi,“ 
popsal Pavel Gala. Součástí 
stavby bude také přeložka stá-
vajícího veřejného osvětlení 
z levé strany na pravou stranu 
komunikace s osazením no-
vých stožárů. Samotná stavba 
mostů bude rozdělená do dvou 
etap. Nejdříve by se vystavěl 
most od Přerova a ve druhé 
fázi most druhý.  (ilo)

DLUHONSKÉ MOSTY naléhavě potřebují opravit, jejich technický stav je špatný. 
Nebezpečné jsou i pro chodce, schází na nich chodník.  Foto: Ingrid Lounová 

DO SÁLU kulturního domu v Dluhonicích přišlo 150 lidí.  Foto: Ingrid Lounová

Lidé z Dluhonic se obávají, aby je stavby neodřízly od světa
 Nejvíce se stavba dálnice D1 dotkne na Přerovsku obyvatel místní 

části Dluhonice. Na veřejné slyšení k dopravním stavbám, které 
citelně zasáhnou do života obce, přišlo 7. března do kulturního domu 
v Dluhonicích asi 150 místních obyvatel.

Nejvíce emocí vyvolala stav-
ba úseku D1 mezi Říkovicemi 
a Přerovem, jehož trasa protne 
obec a ustoupit jí musí nejen 
sportoviště, ale i rodinné domy.

O přípravě tohoto úseku in-
formovala účastníky debaty 
Andrea Chmelová z brněn-
ského závodu Ředitelství sil-
nic a dálnic. „Na rozhraní let 
2017 a 2018 bychom chtěli vy-
brat zhotovitele stavby a v břez-
nu příštího roku chceme stavbu 
zahájit. Pro tento úsek je už vy-
koupených 97 procent pozem-
ků,“ upřesnila Chmelová. Státu 
však stále chybí dohoda na vy-
koupení poslední nemovitosti 
v Dluhonicích. Stavební práce 
přímo v Dluhonicích by měly 

začít přeložkami inženýrských 
sítí a právě demolicemi dotče-
ných objektů

Podle Ivo Kišše z brněnského 
Dopravoprojektu začnou práce 
přímo v Dluhonicích přelož-
kami inženýrských sítí a de-
molicemi dotčených objektů.

„Technologicky nejnáročnější 
je estakáda a počítáme s tím, že 
vlastní stavební činnost potrvá 
tři roky,“ uvedl Ivo Kišš z br-
něnského Dopravoprojektu. Za-
zněly také dotazy na protihlu-
ková opatření.  „Protihlukové 
stěny začínají hned na začátku 
estakády, aby chránily nejblí-
že žijící občany. Stěny budou 
vysoké šest metrů, což je o dva 
metry navýšení oproti původ-

nímu projektu, v jednom úseku 
budou dokonce sedmimetrové,“ 
upřesnil projektant Kišš.

Místní se také zajímali o po-
drobnosti výstavby náhradního 
sportoviště v lokalitě Trávníček 
a  kudy k němu povede přístu-
pová komunikace. Objevila se 
také otázka, zda nebudou Dlu-
honice kvůli několika stavbám 
zcela odříznuty od Přerova. 
Dotkne se jich výstavba D1, re-
konstrukce  železnice - takzva-
né Dluhonské spojky, oprava 
dluhonských mostů a plánova-
ná výstavba mimoúrovňového 
křížení v Předmostí. „Všech-
ny stavby budeme koordino-
vat tak, aby byla do Dluhonic 
vždy zajištěna přístupová ces-
ta,“ odpověděl Martin Smol-
ka z Ředitelství silnic a dálnic 
správy Olomouc. Na veřejném 
projednávání padla zmínka 
také o plánované cyklostez-
ce, která povede z Dluhonic 
do Předmostí přes budoucí prů-
myslovou zónu Staré Rybníky. 
„Potřebujeme se dostat na úřa-
dy, na poštu a na nádraží, ne-
chceme jezdit okružní cestou až 
přes Předmostí,“ zaznělo kri-
ticky od dluhonického občana. 
Velmi podrobně se na veřejném 
slyšení probírala také rekon-
strukce dluhonských mostů, 
které jsou přístupovou cestou 
dluhonických obyvatel do Pře-
rova.  (ilo) 

KRÁTCE

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 24. 4. v 16 hodin 
v Městském domě. Přenos 
prostřednictvím kamer TV 
Přerov mohou zájemci sledovat 
na webových stránkách města 
www.prerov.eu a v TV Přerov. 

Setkání s podnikateli
Setkání vedení města s pod-
nikateli se uskuteční ve stře-
du 12.  dubna od 16 hodin 
ve velkém sále Městské-
ho domu. Zváni jsou velcí, 
střední i malí podnikatelé.

Nominujte osobnosti 
Medaili J. A. Komenského by 
mohly letos získat osobnosti 
Přerova, které významným 
způsobem přispěly k propagaci 
města, a to v různých oblastech 
činnosti – zejména v hudbě, 
výtvarném umění a architek-
tuře, dramatickém umění, li-
terární činnosti, sportu, vědě, 
výchově a vzdělávání. Cena je 
otevřená i pro lidi, kteří stáli 
za záchranou lidského živo-
ta. Nominace na cenu budou 
přijímány do konce května. 
Návrhy posílejte na adresu: 
Kancelář primátora MMPr, 
Bratrská 34, Přerov nebo na e-
-mail: kp@prerov.eu  (red) 
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Senior taxi bude vozit dříve narozené od dubna
 Větší pohodlí a komfort budou moci od dubna využívat lidé nad 65 let, kteří se rozhodnou pro službu 

senior taxi. Nenápadný šedý vůz značky Suzuki Ignis bude vozit dříve narozené po celém Přerově a bude 
pro ně zajíždět i do místních částí. Pro využití této služby je ale zapotřebí vyřídit si na magistrátě průkaz 
senior taxi a potom si už žadatel může objednat cenově zvýhodněnou přepravu. Za jízdu tímto taxíkem 
zaplatí dvacetikorunu.

Senior taxi bude v provozu 
každý všední den, to znamená 
od pondělí do pátku od 7 do 15 
hodin. 

Plánovanou jízdu je ale nut-
né objednat si alespoň den 
dopředu na telefonním čísle 
720 078 661. „Toto číslo mají 
senioři uvedené také na kar-
tičce senior taxi. Doporučuje-
me, aby si jej přidali i do svých 
kontaktů v mobilním telefo-
nu,“ uvedla Romana Pospíši-
lová, vedoucí odboru sociál-
ních věcí a školství. Jízda tím-
to taxi je vždy jednosměrná, 
řidič na klienta nečeká, ale 
míří za dalším zákazníkem 
podle časového harmonogra-
mu. Nazpět se tak senior musí 
dopravit buď městskou hro-
madnou dopravou, nebo jiným 
taxíkem. 

Průkazy k senior taxi se 
vydávají už od 20. března 
v budově magistrátu ve Sme-
tanově ulici č. 7. „Nástupním 
a výstupním místem k pře-
pravě může být bydliště žada-
tele, nemocnice, sídlo prak-
tických a odborných lékařů, 
pošta a úřady, kde si potřebují 
senioři vyřídit své náleži-
tosti. Senior taxi není možné 
využívat například k návště-
vám příbuzných nebo k ná-
kupům,“ upřesnil Tomáš Na-
vrátil, náměstek přerovského 

primátora pro sociální zále-
žitosti. Před zahájením služby 
senior taxi čerpali pracovníci 
sociálních služeb a přerovští 
zastupitelé zkušenosti z jiných 
měst, kde už tato služba fun-
guje několik měsíců, někdy 
i let. „Inspirovali jsme se cen-
nými radami kolegů z Pros-
tějova, Rychvaldu a z Ostravy 
– Mariánských Hor,“ doplnila 
Pospíšilová.

Služba senior taxi je omeze-
na pro každého žadatele maxi-
málně na šest jízd v měsíci. Ři-
dič, který bude dříve narozené 
vozit, je zaměstnancem ma-
gistrátu. „V době jeho dovo-
lené nebo nemoci ho zastoupí 
jiný řidič. V případě potřeby 
jsou připraveni seniorům při 
nástupu a výstupu z vozidla 
naši řidiči pomoci. Spolu se 
seniorem se může tímto taxí-
kem přepravit i jedna dopro-

vázející osoba.  Automobil je 
dostatečně komfortní a pro-
storný i k případné přepravě 
mechanického vozíku,“ dodal 
Tomáš Navrátil. O novinku je 
mezi dříve narozenými velký 
zájem. „Naši klienti se mě už 
ptali na podrobnosti a předpo-
kládám, že senior taxi budou 
chtít využívat. Určitě uvítají 
ještě přesnější informace, aby 
věděli, kde si mají vyřídit po-
třebné průkazy,“ zmínila Ale-
na Vyplelová, vedoucí okrsku 
domů s pečovatelskou službou 
v Mervartově a Fügnerově ulici 
a U Strhance. V případě, že ob-
jednanou službu senior v ur-
čeném termínu nebude moci 
využít, třeba kvůli nemoci, je 
zapotřebí , aby to oznámil ope-
rátorovi na stejném telefonním 
čísle 720 078 661. Uvolněný čas 
tak bude moci využít jiný zá-
jemce.  (ilo)

ŠEDÝ NENÁPADNÝ vůz značky Suzuki Ignis bude vozit dříve narozené za zvýhodněnou taxu. Foto: MMPr

Kde si vyřídit průkaz senior taxi

  Vydává se bezplatně v budově magistrátu ve Smetanově ulici č. 7, 
1. patro kancelář č. 103.

  Je nutné přijít osobně a vzít si s sebou občanský průkaz.
  Průkaz se vyřizuje na počkání a jeho vyřízení zabere jen několik málo minut.

Senior taxi objednávky

Pondělí až pátek na telefonním čísle 720 078 661. Objednávky se přijímají 
od 30. března, je třeba učinit je nejpozději den dopředu od 7 do 11 hodin. 

BUDETE VYUŽÍVAT 

SENIOR TAXI?

Jaroslava Biolková, Přerov

Je to dobrá služba, ale ještě 
nevím, jestli ji budu využívat. 
Určitě ji ale oceňuji.

Zdeněk Bureš, Přerov

Jsem mobilní a zatím vše ob-
starávám a zvládám sám. Ale 
je to dobrý nápad, úžasná věc 
a já ji schvaluji.

Libuše Švancarová, Vinary

Ta služba se mi líbí. Zatím jsem 
soběstačná a ráda se projdu 
pěšky. Ale v zimě, až bude 
špatné počasí, tak třeba této 
služby využiju.

Mojmír Mackovík, Přerov

Senior taxi po užívat nebudu. 
Mám průkazku MHD a na za-
stávku to mám 50 metrů, tak 
jezdím všude autobusem.

Helena Čechovská, Přerov

Určitě ano, mám bolavé ko-
leno a jezdím na rehabilitaci 
a občas bych tohoto taxíka 
využila. Je to výborná služba.

Text a foto: Ingrid Lounová
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Letos jsou zápisy do prvních tříd až na konci dubna
  Zápisy do prvních tříd budou letos v celém Česku až v dubnu. V Přerově se zápisy konají v osmi základních školách a jedné soukromé shod-

ně 24. a 25. dubna od 14 do 18 hodin. Od posunutí termínu, kdy v předchozích letech bývaly zápisy už v lednu nebo v únoru, si odborníci slibují, 
že díky tomu ubude odkladů školní docházky.
Povinnost přijít k zápisu 
mají rodiče a jejich děti, jež 
se narodily od 1. září 2010 do 
31. srpna 2011. „Předpoklá-
dáme, že letos k zápisu přijde 
o něco méně dětí než v minu-
lém roce, kdy jsme zapsali 575 
budoucích školáků. Naše pro-
počty vycházejí z demogra-
fi cké křivky z let 2010 a 2011, 
a proto odhadujeme, že k zá-
pisům přijde 540 až 550 dětí,“ 
uvedl vedoucí oddělení škol-
ství a mládeže  Petr Hrbek.

Ne všechny zapsané děti ale 
v září usednou do školních la-
vic, některé budou mít odklad 
školní docházky, jen loni se 
v Přerově jejich počet pohybo-
val okolo stovky. „V letošním 
roce rodiče předkládají do-
poručující posouzení poradny 
k odkladu školní docházky již 
v době zápisu. To znamená, 
že mnohá posouzení školní 
zralosti proběhnou v porad-

ně už dříve. Půjde o děti, je-
jichž rodiče si sami nebyli jistí 
připraveností svých ratolestí 
na vstup do školy nebo o tom 
přemýšleli po poradě s uči-

telkami z mateřské školy,“ 
informovala psycholožka Sil-
vie Houšťavová z pedagogic-
ko-psychologické poradny 
v Přerově. Rodiče ale mohou 

se svými dětmi do poradny 
přijít i po zápisu, kdy jim bude 
návštěva teprve doporučena. 
Výjimečně se k zápisům do-
stavují i děti mladší, systém 
českého školství totiž umož-
ňuje zahájit povinnou školní 
docházku i dítěti, které do-
sáhne šestého roku v době 
od září do konce června pří-
slušného školního roku. Pod-
mínkou ovšem je, aby bylo 
přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé. „Doporučující vyjá-
dření těmto nejmladším dě-
tem k zahájení povinné škol-
ní docházky vystavujeme jen 
velmi vzácně,“ dodala Silvie 
Houšťavová.

A na co je dobré pamatovat, 
než se vydáte poprvé do ško-
ly k zápisu do první třídy? 
Stačí dítě pozitivně naladit 
a nezapomenout na občanský 
průkaz rodiče a rodný list dí-
těte.  (ilo)

K ZÁPISŮM do 1. třídy v Přerově letos přijde asi 550 dětí.  Foto: Ingrid Lounová 

Do práce můžete jezdit na kole 
Na jaře startuje už sedmý roč-

ník soutěže „Do práce na kole“. 
Zájemci, kteří chtějí v květnu 
jezdit do práce na kole, elektro-
kole, koloběžce, bruslích, lon-
gboardu, handbiku či vozíčku 
a zároveň by chtěli vyhrát za-
jímavé ceny – se musí přihlásit 
do 30. dubna na adrese: do-
pracenakole.cz. Cílem kam-
paně je přivést obyvatele měst 
k využívání šetrných způsobů 
dopravy, chránit životní pro-
středí od smogu a vnést více 
pohybu do pracovního dne. 
Stačí jen vytvořit týmy o dvou 
až pěti lidech a během května 
pak co nejčastěji jezdit do práce 
„na vlastní pohon“.

„Čím dříve se zájemci za-
registrují, tím lépe. Získají 
výhodnější cenu startovného 

a dříve obdrží soutěžní triko se 
startovním balíčkem,“ zmínil 
cyklokoordinátor Jiří Jana-
lík z přerovského magistrátu.  
Do akce, kterou pořádá sdru-
žení Auto Mat, se letos kromě 
Přerova zapojí dalších dvaatři-
cet pořadatelských měst z celé 
republiky, takže konkurence 
bude velká.

„Vloni se soutěže zúčastnilo 
jedenáct tisíc lidí z celé repub-
liky, letos se očekává ještě větší 
počet. Soutěžit se bude v katego-
riích pravidelnost týmu, výkon-
nost jednotlivce a hodnotit se 
bude i kreativita.  Oceněný bude 
tradičně i „cyklozaměstnavatel 
roku“, který vytvoří pro své za-
městnance co nejlepší podmín-
ky, aby mohli jezdit do práce 
na kole,“ doplnil Jiří Janalík. 

První cyklojízda se pojede v pivních kostýmech
V Přerově se navíc v rámci osvětové kampaně chystá recesní cyk-
lojízda, která bude startovat v pátek 21. dubna v 17 hodin v Micha-
lově a její účastníci se projedou ulicemi města. Letošním tématem 
budou kostýmy na téma pivní kultura a pivovarnictví. Jednat se 
bude o symbolický odkaz na 145. výročí založení přerovského pi-
vovaru, který slaví své narozeniny právě v den cyklojízdy.  

NA ZAČÁTKU jarní sezony se ulicemi Přerova projede peloton cyklistů v reces-
ních kostýmech, tentokrát s pivní tematikou.  Foto: Ingrid Lounová

V sobotu 22. dubna bude i tradiční zahájení sezony na Cyklos-
tezce Bečva. Z Přerova, Hranic, Tovačova, Lipníku nad Bečvou 
a Valašského Meziříčí vyjedou dopoledne cyklisté s cílem u ob-
čerstvení u Jadranu v Oseku nad Bečvou. Stejně jako v minulých 
ročnících je start v 10 hodin u lávky U Tenisu, každý účastník na 
kole, koloběžce nebo bruslích získá drobný upomínkový před-
mět a v cíli u Jadranu bude připraven doprovodný program. 
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Znáte japonské umění úspornosti a krásy?

Nové Mitsubishi ASX.
Japonská kvalita, nízká spotřeba, 

velký zavazadlový prostor.

ZÁRUKA
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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

Asistenty prevence kriminality si pochvalují hlavně obchodníci 
 Už dva roky dohlížejí asistenti prevence kriminality na sociálně vyloučené lokality v Přerově. Jejich 

rajonem je především lokalita kolem nádraží – Husova, Kojetínská, Tovačovská, Škodova, Kramářova, De-
nisova, Havlíčkova a Čechova ulice, kde se zaměřují na práci s romskou komunitou. Hlavním úkolem sedmi 
asistentů prevence kriminality je uklidňovat konfl ikty mezi majoritou a minoritou a předcházet narušování 
občanského soužití. Cílem jejich práce je, aby se obyvatelé Přerova cítili v této části města bezpečně. 

Dobrou práci preventistů si 
v poslední době pochvalují 
hlavně živnostníci, kteří v oko-
lí nádraží provozují obchody. 
Z dotazníkového šetření, které 
mezi 42 obchodníky provedli 
magistrátní úředníci a rad-
ní Tomáš Navrátil (ANO) a Jiří 
Kohout (SpP), vyplynulo, že 
asistenty prevence kriminality 
z řad Romů vnímají obchod-
níci velmi pozitivně. „Sedm-
desát čtyři procent z nich 
uvedlo, že si přejí, aby tento 
projekt zapojení asistentů pre-
vence kriminality pokračoval 
i letos. Více než 64 procent ob-
chodníků zapojených do šetře-
ní uvedlo, že se při výkonu své 
práce cítí bezpečně. Pro srov-
nání – loni se bezpečně cítilo 
41,7 procenta obchodníků,“ in-
formovala Dagmar Pavlíčková, 
manažerka prevence krimina-
lity z přerovského magistrátu.

Muži s viditelným označe-
ním na zádech »asistent pre-
vence kriminality« se nepo-
hybují jen kolem nádraží, ale 
podle potřeby po celém Přero-
vě. Každý den před osmou ho-
dinou ranní dohlížejí na školá-
ky, kteří přicházejí do základní 
školy v ulici Boženy Něm-
cové. „Když byly problémy 
s romskými dětmi na hřištích 
ve Vaňkově nebo v Jasínko-

vě ulici, tak se zaměřili právě 
na tyto lokality a svou autori-
tou přispěli ke zklidnění situa-
ce. Během léta a podzimu zase 
směřovali svou pochůzkovou 
činnost i do zahrádkářských 
kolonií, kde si zahrádkáři stě-
žovali na poničené ploty a krá-

deže v chatkách,“ zmínil Mar-
tin Pospíšil, mentor asistentů 
prevence kriminality v Přero-
vě.

Sedm asistentů prevence 
kriminality pracuje ve dvou-
směnném provozu – na ran-
ní a odpolední směně, v uli-

cích Přerova jsou od brzkých 
ranních hodin do desíti ho-
din večer, v pátek a v sobotu 
mají směnu prodlouženou do 
24. hodiny. Rovněž během léta 
jsou v ulicích města do půl-
noci. „V posledních týdnech 
se asistenti prevence krimi-
nality zaměřili také na bez-
domovce, kteří se shlukují 
na autobusovém nádraží, kde 
pijí alkoholické nápoje a budí 
u kolemjdoucích pohoršení. 
Slušným způsobem je z těchto 
míst vykážou. V případě, že 
se nesetkají s odezvou, přivo-
lají si na pomoc hlídku měst-
ské policie,“ doplnil Pospíšil. 
Jednání s bezdomovci často 
pod vlivem alkoholu bývají 
pro asistenty velmi nepříjem-
ná. „Bezdomovci posedávají 
kolem nádraží, často mají psy, 
kteří nemají na čumáku koše. 
Když je slušně napomeneme, 
psi se rozštěkají a bezdomov-
ci bývají agresivní. Někdy se 
stahují i do čekárny na auto-
busovém nádraží. Slušní lidé 
tam pak raději ani nejdou. My 
je odtamtud musíme vykázat, 
aby tam mohli ti, kteří čekají 
na autobusy,“ popsal jednu ze 
situací, se kterou se často asi-
stenti prevence potýkají, Alois 
Girga. 

Asistenti prevence krimi-
nality mají s městem pode-
psanou smlouvu na dobu ur-
čitou, na jejich mzdy přispívá 
úřad práce z projektu Aktivní 
politiky zaměstnanosti a Mi-
nisterstvo vnitra z Programu 
prevence kriminality.  (ilo)

NEJČASTĚJI se asistenti prevence kriminality pohybují kolem nádraží.  Foto: I. Lounová
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Senior taxi vyjede, 
na jak dlouho ale?
Nad rozhodnutím provozo-
vat s enior taxi městem Přerov 
se nabízí hned několik otázek 
a pochybností, zda odpovědní 
zvážili všechny situace, kte-
ré provozem této služby běžně 
nastávají. Tady pár příkladů.

Postavit provoz na jednom 
či dvou zaměstnancích, kte-
rým musíte zajistit speciální 
zkoušky pro řidiče taxi, zna-
mená najít odpověď na otázku, 
co bude magistrát dělat, když 
tento zaměstnanec onemocní, 
podá výpověď nebo přijde o ři-
dičské oprávnění?

Jakou činnost budou tito 
pracovníci vykonávat, když 
si zrovna žádný senior službu 
neobjedná, bude pro ně nějaká 
adekvátní náplň, nebo budou 
sedět na telefonu a vyčkávat 
za plnohodnotný plat?

Co se bude dít v případě po-
ruchy vozidla, bude magistrát 
kupovat i nějaké záložní, plně 
vybavené pro provoz taxi?

Jak se zajistí spolehlivost 
a hlavně garance výkonu služ-
by přepravy osob? Bude město 
odpovědné za případné po-
chybení řidiče v silniční do-
pravě s následkem možné újmy 
na zdraví?
Lidé si zcela jistě na tuto mož-
nost levné dopravy rychle 
zvyknou také proto, že bude 
městem dotovaná. Když už tato 
služba bude lidem nabídnuta, 
musí spolehlivě fungovat. Nelze 
v den odvozu pacienta k lékaři 
říci, promiňte, taxi dnes nejez-
dí, řidič onemocněl, auto se po-
kazilo. Je zřejmé, že provozovat 
taxislužbu činností města, kte-
ré padlo na základě neschop-
nosti vybrat vhodného provo-
zovatele z řad profesionálních 
přepravců,  je už od počátku 
předurčeno k problémům. My-
šlenka dotované přepravy se-
niorů je možná dobrá, ale měla 
by ji provozovat společnost, 
která má zkušenosti, kapacity 
řešit provozní situace a hlav-

ně v případě kvalitní smlouvy 
o dílo povinnost službu plně 
zabezpečit.  Město jako insti-
tuce není fi rma, která by měla 
za úplatu provozovat služby, 
které spadají do činností pod-
nikatelů a fi rem.

Ivo Lausch, občan Přerova
  

Senior taxi vyjede 
a nabídne kvalitní 
službu
Pilotní projekt senior taxi bude 
zahájen v dubnu a naším cílem 
je poskytnout kvalitní službu 
přerovským seniorům. Zaháje-
ní tohoto projektu předcházela 
celá řada přípravných činnos-
tí. Naši řidiči senior taxi ab-
solvovali příslušnou zkoušku 
a disponují průkazem řidiče 
taxislužby. Senioři se nemusí 
obávat, že by z důvodu nemo-
ci nebo čerpání dovolené ři-
diče taxi nejezdilo. Personální 
záležitosti máme dostatečně 
zajištěny. Navíc při výběru ři-
diče jsme kladli důraz na jeho 
empatický přístup k seniorům. 
Pracovní náplní řidiče nebu-
de jen přeprava seniorů, ale 
i údržba a čistota vozidla a za-
jištění administrativních úkonů. 
Předpokládáme, že senioři pro-
jeví o tuto službu značný zájem 
a nemáme obavy z toho, že by 
řidič taxi nebyl plnohodnotně 
vytížen. Náhradní vozidlo se-
nior taxi máme rovněž zajiště-
no. Realizace projektu Senior 
taxi prostřednictvím zaměst-
nance magistrátu spolehlivě 
funguje i v jiných městech. Rád 
bych ubezpečil přerovské se-
niory, že uděláme maximum 
k jejich spokojenosti s námi 
provozovanou službou seni-
or taxi. Věřím, že tato služba 
bude dalším přínosem pro dří-
ve narozené Přerovany stejně 
jako např. volné plavání seniorů 
na přerovském bazénu nebo do-
tace města na jízdné IDSOK pro 
osoby starší 70 let.

Tomáš Navrátil (ANO),  
náměstek primátora

Jsem urputné hovado 
a předkládám důkaz 
o lži Petra Měřínského
A o polemiku a omluvu už ani 
nestojím. Po přečtení minulých 
Přerovských listů mě ani nepře-
kvapila arogantní, drzá a hlou-
pá odpověď Petra Měřínského. 
Použil jsem záměrně Babišův 
výraz a níže dokazuji Měřín-
ského už „bájné lhaní“.

Takže, pokud on sám, jako 
spousta dalších, zvládá hledání 
na internetu, pak si jistě najde 
záznam ze zastupitelstva dne 
16. 11. 2015, kde v čase 1.33 hod. 
říká, že jsem smlouvu o dílo pro 
Rozvojovou podepsal já.

To je čistá, sprostá a účelová 
lež, která byla vyřčena na za-
stupitelstvu, což dokazuje opět 
záznam z mého vystoupení dne 
19. 9. 2016 v 19.30 minutě, kde 
v prezentaci na plátně jasně 
ukazuji, že podpis je evidentně 
Měřínského.

Co je na tom za pomlouvá-
ní? Nic, je to holý fakt. Pokud 
si myslí, že je to pomluva, musí 
tedy Petr Měřínský na mě podat 
trestní oznámení pro pomluvu 
a zažalovat třeba o 10 tisíc a já 
je po jasně vyhraném sporu rád 
věnuji třeba mažoretkám.

Závěrem, proč jsem to vlastně 
minule psal, tak zopakuji. Ve-
dení města se z principu zastu-
pitelské demokracie musí svým 
občanům ze své práce zodpoví-
dat a nesmí si ve svých funkcích 
dělat jen to, co chce ono samo.

Tímto již defi nitivně končím 
hloupou diskuzi s člověkem, 
který neuměl s pokorou při-
jmout funkci, kterou po volbách 
dostal propůjčenu, a přesto, že 
odborné předpoklady má, tak 
tíhu moci lidsky prostě neune-
sl. A pokud budu dále napadán, 
umím se bránit i jinak.

Karel Bořuta,  bývalý jednatel 
Přerovské rozvojové a občan Přerova

Možná urputné, hlavně 
ulhané
Omlouvám se čtenářům Pře-
rovských listů, že tady musí 
neustále číst polemiku mezi 
mnou a panem Bořutou, ale 
není to rozhodnutí mé, ný-
brž redakční rady listů, která 
má zřejmě pocit, že pomlu-
vy a lhaní jsou to nejlepší, co 
může měsíčník vydávaný měs-
tem Přerovem občanům nabíd-
nout.

Ale zpět  k panu Bořutovi. 
Ve svém článku v minulém čísle 
tvrdí, že  jsem 100krát opako-
val, že pan Prachař nemá nic 
společného s projektem cy-
klověže, a také jsem 100krát 
opakoval, že smlouvu o dílo 
s dodavatelskou fi rmou Syste-
matica podepsal pan Bořuta. 
Obě tato tvrzení jsou lži, pan 
Bořuta je lhář. Že pan Prachař 
nemá nic společného se stavbou 
věže, jsem neřekl nikdy, a že 
smlouvu podepsal pan Bořuta, 
jsem řekl jednou na zastupitel-
stvu v listopadu 2015. Všechny 
věci ohledně výběrového řízení 
na dodavatele stavby cyklověže 
podepisoval totiž Karel Bořu-
ta jako tehdejší jednatel Pře-
rovské rozvojové.  Mylně jsem 
se domníval, že to bylo včetně 
podpisu smlouvy o dílo. Když 
jsem zjistil svůj omyl, tak jsem 
to samozřejmě veřejně při-
znal. Z mého pohledu hloupost, 
ale od té doby je příběh, dnes 
už  dokonce o „bájném lhaní“ 
na světě. Předpokládám, že se 
v různých obměnách bude neu-
stále objevovat až do konce vo-
lebního období - pokaždé úplně 
naposledy.

A hodnocení, co jsem unesl, 
a co ne, bych s dovolením nechal 
na lidech, co mě znají a něco 
o mně vědí.

Petr Měřínský (ANO), 
náměstek primátora

Statutární město Přerov vyhlašuje výběrové řízení 

na převod pozemku p. č. 301/1 v Henčlově 

za účelem stavby rodinného domu. 

Jedná se o ornou půdu o výměře 1188 m2 v ulici Zakladatelů, 
pozemek je zatížen vedením kanalizační přípojky. 

Uzávěrka podání přihlášek je v úterý 25. dubna do 11 hodin.

Bližší informace: 
Odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 

u Marcely Polákové, tel. 581 268 122.

Regulační podmínky pro výstavbu rodinného domu: 

Odbor koncepce a strategického rozvoje, 
Bratrská 34, u architektky Kláry Koryčanové, 

tel. 581 268 646
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 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V PŘEROVĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

 Alšova u stadionu 5. a 19.4.
 B. Němce za VST 12. a 26.4.
 Bayerova 2 4.4.
 Budovatelů 1 4. a 18.4.
 Budovatelů 5-7 4.4.
 Dvořákova park. u nemoc. 11. a 25.4.
 Dvořákova u Rusalky 5.4.
 Horní náměstí 10.4.
 Husova dvůr 19.4.
 Jasínkova u MŠ 20.4.
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům  25.4.
 Jižní čtvrť I/31 11. a 25.4.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 4. a 18.4.
 Kozlovská parkoviště 12. a 26.4.
 Kozlovská u kašny 18.4.
 Křivá 18.4.
 Mervartova 8 3. a 18.4.
 Mikuláškova 24.4.
 Na hrázi za mostkem 10. a 24.4.
 Na Loučkách 15 13. a 27.4.
 Na Odpoledni u lékárny 3.4.
 nám. Fr. Rasche u parku  6. a 20.4.
 Nerudova 33 6.4.
 Optiky u lékárny 5.4.
 Osmek - U Žebračky 3.4.
 Petřivalského parkoviště 26.4.

 Pod Hvězdárnou parkoviště 12. a 26.4.
 Purkyňova denní pobyt 19.4.
 Riedlova křižovatka 10. a 24.4.
 Seifertova u výstaviště 18.4.
 Sokolská u MŠ 3. a 18.4.
 Sokolská u V.Dlážka 18 10. a 24.4.
 Svisle za samoobsluhou 11. a 25.4.
 Šrobárova 13 4.4.
 Tománkova u garáží 13. a 27.4.
 Trávník u Chemoprojektu 18.4.
 Trávník začátek 18.4.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 10.4.
 tř. 17. listopadu zezadu u VST 24.4.
 U Rybníka u trafa 5. a 19.4.
 U Tenisu  11. a 25.4.
 V. Dlážka školní jídelna 3.4.
 V. Novosady u kostela 6. a 20.4.
 Vaňkova dvůr 27.4.
 Wolkerova 15 20.4.
 Wurmova za KSZ 18.4.
 Za Mlýnem 3 18.4.
 Žižkova u kašny 6.4.
Čekyně k sokolovně 21.4.
 Čekyně Na Podlesí 7.4.
 Čekyně Zámecká - Borošín 13.4.
 Čekyně Zámecká u trafa 28.4.

 Dluhonice točna 4.4.
 Dluhonice u bývalé školy 11.4.
 Dluhonice U Rozvodny 25.4.
 Henčlov - Výmyslov 28.4.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 28.4.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 28.4.
 Henčlov Zakladatelů (u býv.školy) 13.4.
 Henčlov Zakladatelů 28 13.4.
 Kozlovice Na Vrbovcích 6. a 13.4.
 Kozlovice Tučínská 20.4.
 Kozlovice U Pomníku 13. a 27.4.
 Kozlovice začátek obce 6. a 20.4.
 Lověšice Drážní 13.4.
 Lověšice U Sokolovny 20.4.
 Lýsky Dědina 7.4.
 Lýsky Za Vodou 21.4.
 Penčice Penčičky u obchodu 21.4.
 Penčice V Kótě 7.4.

 Popovice U Trati 13.4.

 Popovice za kapličkou 28.4.

 Předmostí 1. května 26.4.

 Předmostí Hranická u cihelny 19.4.

 Předmostí křiž.Teličkova - Sportovní 7. a 21.4.

 Předmostí Olomoucká u staveb. 12.4.

 Předmostí Pod Skalkou park.  17 - 21

 Předmostí Pod Skalkou parkov. 5.4.

 Předmostí Tyršova u trafa 12.4.

 Újezdec Nová čtvrť 27.4.

 Újezdec Větrná u úř. 13.4.

 Vinary Mezilesí II 21.4.

 Vinary u garáží 7.4.

 Vinary Ve Dvoře 13.4.

 Vinary Za Humny u bytovky 28.4.

 Žeravice Pod Lesem 13.4.

 Žeravice Suchý potok 28.4.

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Polní (naproti OBI) 
750 02 Přerov 
 
724 015 319 

e-mail: prerov@pks.cz

INZERCE
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Rezivějící kolotoče  nahradí nové dřevěné prvky
Nové herní prvky vystřídají 
staré kovové průlezky a re-
zivějící kolotoče na čtyřech 
dětských hřištích v Přerově. 
„Jedná se o herní sestavy se 
skluzavkami, houpačky, špl-
hací sestavy, hrazdy a písko-
viště s kryty. Celkem proin-
vestujeme 860 tisíc z rozpočtu 
města,“ vyčíslila Michaela Ka-
šíková z oddělení správy ma-
jetku přerovského magistrátu. 
Nových atrakcí by si mohly 
děti užívat od června, nejpoz-
ději na začátku letních prázd-
nin.

Během roku se budou prav-
děpodobně ještě měnit další 
herní prvky, které jsou v ha-
varijním stavu. V plánu je i do-
plnění dětského hřiště u La-
guny o další dřevěné atrakce. 

V loňském roce bylo do Mi-
chalova nainstalováno pět 
fi tness strojů pro dospělé za 
103 tisíce korun. „Ohlasy 
máme pozitivní, lidé je vyu-
žívají, cvičí na nich zejména 
starší občané,“ dodala Kaší-
ková. Na Laguně loni v létě 
přibyla ještě posilovací sestava 
za sto tisíc korun.

Zatím nejnovější hřiště pro 
děti bylo zkolaudováno loni 
v prosinci. Multifunkční spor-

tovní hřiště i dětské hřiště 
s atraktivními herními prvky 
přišlo na 12 milionů korun, 

čtyři miliony město získalo 
z programu Regenerace pane-
lových sídlišť.  (ilo)

Farmáři lidem nabídnou 
kvalitní potraviny

Hlavní přerovské náměstí 
T. G. Masaryka ožije ve čtvr-
tek 13. dubna od 9 do 16 hodin 
farmářskými trhy. Přerované 
si mohou nakoupit zabijačko-
vé speciality, čerstvé ovoce 
a zeleninu, mléčné výrobky 
z kravského, kozího i ovčího 
mléka, různé druhy koření, 
pivo z minipivovarů a různé 
druhy pečiva a třeba nakláda-
nou zeleninu. Ke koupi budou 
i řemeslné rukodělné výrob-
ky ze dřeva nebo kůže. Far-
mářské trhy pořádá Okresní 
agrární komora v Přerově ve 
spolupráci s městem a Olomouc-
kým krajem.  (ilo) 

Strategie dopravy: D1, bezpečnost na silnicích,
elektromobily a zóny 30 v obytných částech města

  Zvýšit bezpečnost v dopravě tak, aby se občané nebáli jezdit městem na kole nebo pustit děti samotné do školy či do kroužku. Zároveň 
podporovat alternativní paliva a nové technologie v dopravě – to jsou hlavní cíle Plánu mobility pro Přerov. O návrhu hlavních rozvojových 
směrů Plánu mobility se bude jednat na dubnovém zasedání zastupitelstva.

„Naší snahou je lépe informo-
vat o dopravních záležitostech 
ve městě a měnit stereotyp-
ní pohled na používání aut. 
Nejdůležitějším cílem zůstává 
udělat z města dobré a atrak-
tivní místo pro život,“ uvedl 
Jan Horký (SpP), garant pro-
jektu a zároveň radní Přerova.

Práce na Plánu mobility tr-
vají už od léta a nyní jsou au-
toři už v jeho druhé polovině. 
V odborných pracovních sku-
pinách se představitelé města 
spolu s dopravními inženýry 
shodli na hlavních směrech 
rozvoje. „Od bezpečnosti 
v dopravě přes inovaci a zavá-
dění moderních technologií, 
snižování hluku a také zlep-
šování chodníků se dostává-
me k ožehavé problematice 
parkování. V této oblasti oče-
káváme také největší diskuzi. 
Pokud ale chceme žít v pří-
jemném městě, musíme hle-
dat správný poměr mezi místy 

pro auta a místy pro lidi. To 
nebude jednoduché,“ zmínil 
Horký.

Pro zlepšení podmínek ži-
vota občanů je v plánu také 
zklidňování dopravy v obyt-

ných částech města prostřed-
nictvím zavádění zón 30. Stále 
je v popředí i aktivní podpora 
výstavby dálnice D1 s cílem 
odvedení tranzitní, především 
kamionové dopravy mimo 
město. Jako nezbytné se jeví 
posílení dopravní výchovy 
a osvěty, a to nejen mezi dětmi. 
„Město chce podpořit i výstav-
bu dobíjecích stanic pro elekt-
romobily a jízdní elektrokola,“ 
nastínil další vize Horký. 

V rámci realizace všech plá-
nů mají představitelé města 
snahu o všech důležitých ak-
tivitách a dopravních stavbách 
dostatečně komunikovat s ob-
čany. „Navrhujeme, aby pro 
celou tuto oblast byla zřízena 
pozice městského koordináto-
ra mobility. Ten by měl sklou-
bit všechny způsoby přepra-
vování a hlavně mít na mysli, 
že doprava je především o li-
dech, kteří se potřebují někam 
dostat,“ zdůraznil Horký.  (ilo)

PODROBNÉ INFORMACE k Plánu mobility i zajímavé výsledky průzkumů jsou 
zveřejněny na webu www.mobilita-prerov.eu.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová

FARMÁŘI a řemeslníci budo u prodávat 
na Zelený čtvrtek své zboží v centru 
města.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová

NOVÉ HERNÍ PRVKY letos získají čtyři dětská hřiště.  Foto: Ingrid Lounová
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  Jesle v ulici Svisle existují už více než čtyři desítky let. V současné 
době je jejich kapacita naplněna a o 45 dětí ve věku od roku a půl 
do tří let se stará šest zdravotních sester. Jak jsou jesle vybaveny 
a jaký režim v nich batolata mají, se mohou zájemci přijít podívat 
ve čtvrtek 4. května od 15.45 do 17.30 hodin. Od tohoto dne také 
začíná zápis do městských jeslí pro rok 2017–2018 a trvá 
až do 19. května, vždy od 8 do 15.30 hodin.

Tety s velkými kočárky, kde 
seděli čtyři malí caparti a dal-
ší se drželi rukojeti kočárku 
– tak vypadaly v 70. letech 
procházky skupinek dětí z jes-
liček. Zařízení pro nejmenší 
děti bývalo v každém městě 
hned několik, v současné době 
jsou městské jesle, které jsou 
pod správou Sociálních služeb 
města Přerova, jediným měst-
ským zařízením v celém okre-
se, jedny soukromé jesle jsou 
v Hranicích. 

„Jesle jsou určeny pro děti 
od 18 měsíců do tří let, výji-
mečně přijímáme i děti mladší 
od 14 nebo 15 měsíců. V našem 
zařízení mohou být také děti 
starší, ale maximálně do věku 
čtyř let,“ uvedla koordinátorka 
jeslí Petra Zavadilová. Před-
nost v umísťování dětí do zaří-
zení mají pracující rodiče, kteří 
mají trvalé bydliště v Přerově.  
„Jen v případě, že nemáme na-
plněnou kapacitu, přijímáme 
i batolata rodičů z okolí Přero-
va, kteří ale v Přerově pracují,“ 
upřesnila Jana Žouželková, ře-
ditelka Sociálních služeb měs-
ta Přerova. 

Jesle jsou během pracovních 
dnů v provozu od 6 do 16 ho-
din. Chvíli po šesté hodině 
přicházejí do jeslí první děti. 

„O jejich snídani se starají tety, 
přesněji naše kuchařka, která 
pro ně připravuje čtyřikrát 
denně kvalitní jídlo v souladu 
se zásadami zdravé výživy,“ 
doplnila Zavadilová. Další za-
městnankyní jeslí je pradlena, 
ta zase zajišťuje čisté prádlo 
a stará se také o šatník dětí. 

Nejsložitějším obdobím před 
nástupem do jeslí je pro ma-
minku i dítě adaptační obdo-
bí, kdy si nově příchozí batole 
zvyká na neznámé prostředí, 
na kolektiv dětí a také na od-
loučení od maminky. „Toto 
období trvá asi 10 až 14 dnů. 
Postupná adaptace je velmi 
důležitá a je velmi individuál-
ní, na to neexistují tabulky. 
Některé děti si zvyknou velmi 
rychle, jiným to trvá déle. Vše 
má svůj čas a musíme být tr-
pěliví,“ dodala Zavadilová.

 A co je v jeslích největší 
změna za dobu jejich existen-
ce? „Máme nové koupelny, 
šatny, herny, to se podařilo po-
stupně zrenovovat za posled-
ní tři roky . Loni jsme pořídili 
nové pomůcky do tělocvičny, 
ať už masážní žebříky, nebo 
sestavu na překážkovou drá-
hu. Pohybové aktivity mají 
malé děti velmi rády,“ dodala 
Petra Zavadilová. Její kolegyně 

Letos poprvé platí povinnost 
zapsat do školky pětileté dítě
Zápisy do mateřských škol se v Přerově uskuteční v úterý 
a ve středu 9. a 10. května. Rodiče se mohou vydat spolu s dětmi 
do jedenácti městských mateřinek, které sídlí ve dvaceti budo-
vách v Přerově i v místních částech, ale i do dvou soukromých 
školek a jedné církevní. Zápisy budou ve většině mateřských škol 
probíhat od 8 do 16 až 17 hodin, v místních částech od 10 do 16 
hodin, přesné termíny budou uvedeny na plakátech. Na rozdíl 
od velkých měst v Přerově není problém umístit dítě do mateř-
ské školy, jen výjimečně bývá větší zájem o některé mateřinky, 
kde počet žádostí převyšuje počet volných míst.

Letos ale poprvé platí podle novelizace zákona povinné předškol-
ní vzdělávání pro pětileté děti. Rodiče tak musí zapsat k povinnému 
předškolnímu vzdělávání každé dítě, které dosáhne před zahá-
jením nového školního roku věku pěti let, tedy do 31. srpna 2017. 
„Mohou se ale v mateřské škole domluvit i na jiném způsobu plnění 
povinného předškolního vzdělávání, školský zákon připouští také 
individuální formu. Důležité je, aby se rodiče dětí, které budou mít 
pět let do 31. srpna  a ještě nechodí do mateřských škol, dostavili 
k zápisu, jinak jim hrozí ze zákona fi nanční sankce,“ upřesnil Petr 
Hrbek, vedoucí oddělení školství a mládeže z přerovského magist-
rátu. Zároveň dodal, že podle praxe z posledních let předškolní od-
dělení navštěvuje až 95 procent pětiletých dětí.  (ilo) 

JESLE V PŘEROVĚ se nacházejí v ulici Svisle a mají kapacitu 45 dětí. V květnu 
probíhají do tohoto jediného zařízení v celém okrese zápisy dětí.  Foto: Ingrid Lounová

Na jediné jesle v Přerově si pamatují současní čtyřicátníci

Jindřiška Němčáková je tetou 
v jeslích už několik desetiletí. 
„Práce s malými dětmi je po-
řád stejná. Jen pro mě osobně 
je to jiné v tom, že dříve mě 
doma čekaly malé děti a v prá-
ci jsem je měla také. Teď, když 
už mám dospělé děti, tak mě 
práce s malošky víc naplňuje. 
Stává se mi, že mě někteří ro-
diče dokonce osloví, že si mě 
pamatují jako svou tetu, a teď 
mám v jeslích zase jejich rato-
lesti,“ podělila se o zkušenost 
Jindřiška Němčáková, která 
slouží v jeslích už pětatřicátou 
sezonu. 

Součástí zařízení je i zahra-
da s pískovišti, domečky, dře-
věným vláčkem, skluzavka-
mi a dalšími herními prvky. 
„Dbáme na pravidelný denní 
režim, kdy se střídají klidové 
a pohybové činnosti. Ráno se 
s dětmi pravidelně věnujeme 
cvičení, po dopoledním vý-

chovném zaměstnání zaměře-
ném na rozvoj motoriky nebo 
rozumovou výchovu následu-
je pobyt na zahradě a poté od-
počinek a spánek. Během týd-
ne se věnujeme i výtvarným 
a pracovním činnostem a také 
hudební výchově,“ popsala 
činnost zařízení Petra Zavadi-
lová, která je tetou v jeslích už 
třináct let. 

Rodiče za celodenní péči 
platí podle výše svého pří-
jmu. Jestliže je jejich průměr-
ný měsíční příjem do 25 tisíc 
korun, zaplatí za den v jeslích 
87 korun a za stravu se ještě 
účtuje 35 korun na den. Ro-
diče, jejichž společný měsíční 
příjem přesáhne 25 tisíc, hradí 
za den pobytu dítěte 131 ko-
run, plus stravné. Za dítě, kte-
ré chodí do jeslí na takzvané 
zvykání, platí rodiče po dobu 
adaptace 65 korun za hodinu. 
 (ilo)
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Zmizelá místa v Přerově: zašlý lesk Škodovy ulice
 Málokteré místo v Přerově prošlo tak výraznou změnou jako Škodova ulice. Počátkem 20. století to bývala ulice, v níž se díky blízkosti ná-

draží nacházely hotely, pohostinství a také domy pro železničáře. V místě panoval rušný život, do nedaleké Heinikovy továrny, později známé 
jako Juta, proudily desítky zaměstnanců denně, další do blízkého cukrovaru. Po několika desetiletích se ale život ve Škodově ulici převrátil 
naruby. Po druhé světové válce hotely ukončily svou činnost, do železničářských domů se v 70. letech nastěhovali Romové a ti dříve komfort-
ní cihlové domy zcela vybydleli.

Škodova ulice se až do září 
roku 1895 jmenovala Nádraž-
ní, bývalá Tovární ulice byla 
městskou radou stejného roku 
přejmenována na Nádražní. 
Škodovou ulicí už na začát-
ku minulého století proudily 
skupinky pracujících směřují-
cí na přerovské nádraží, v od-
poledních hodinách a v pod-
večer se zase lidé vraceli 
stejnou cestou domů a často 
se zastavili na pěnivý mok 
do pohostinství. Těch se v této 
části města a v okolí nacháze-
lo hned několik. Při pohledu 
do Škodovy ulice z Komen-
ského třídy stával na začátku 
minulého století hned vpravo 
Mandlův hostinec, o pár domů 
dál hotel Austria, později pře-
jmenovaný na Slávia. 

„Centrem německého Pře-
rova byl před první světovou 
válkou Hotel Leisser, kde se 
scházel i Německý želez-
ničářský zpěvácký spolek, 
později byl hotel přejmeno-
ván na Moravia. A nesmíme 
opomenout hostinec v domě 
Františka Číhaly na rohu Ško-
dovy a Komenského ulice, 
kde se scházelo takzvané lepší 
dělnictvo, což byli dílovedou-
cí a dozorci,“ vzpomněl ředitel 
Státního okresního archivu 
v Přerově Jiří Lapáček.

Severní dráha jako ně-
mecká společnost upřed-
nostňovala do roku 1918 

na významnějších postech 
Němce a celkově působi-
la v duchu germanizace. 
Tím nutně vznikaly třenice 
s radnicí českého Přerova. 
V roce 1899 došlo ke složi-
tým jednáním v otázce jazy-
kových zákonů, které měly 
zaručit rovnoprávnost češ-
tiny s němčinou. První vět-
ší demonstrace se v Přerově 
odehrály 12. října, ještě před 
zrušením jazykových na-
řízení. „Za původce těchto 
demonstrací byli označeni 
studenti hospodářské školy, 
k jejichž průvodu se připo-
jovali učni, dělníci a občan-
stvo. Tento dav pak za zpěvu 
národních písní demonstro-
val před radnicí. Před nádra-
žím zase lidé demonstrovali 
proti germanizaci severní 

dráhy Ferdinandovy a rozbi-
li okna u německého hotelu 
ve Škodově ulici,“ popsal ne-
pokoje Lapáček. 

Škodova ulice byla spo-
lu s některými dalšími místy 
v Přerově i ulicí hříchu. Za Ra-
kousko-Uherska byly nevěs-
tince trpěnou skutečností, 
prostituci upravoval zákon 
z roku 1825. „Od roku 1922 za-
čal platit zákon o potírání po-
hlavních nemocí, který jasně 
stanovil, že se nevěstince ruší 
a jejich zřizování je trestným 
činem kuplířství,“ upřesnil 
historik Lapáček. 

Vedle dvou ofi ciálních ne-
věstinců v Kramářově ulici 
č. 17 a na Malých Novosadech 
č. 28, kde byly prostitut-
ky podrobeny pravidelným 
zdravotním prohlídkám, pů-

sobily lehké ženy i v dalších 
lokálech. Pověstné byly v tom 
ohledu hotel Austria ve Ško-
dově ulici a hostinec u Písaří-
ků v Komenského a u Zlobic-
kých v Kratochvílově ulici. Za 
2. světové války proslul v tom-
to ohledu hotel Slavia ve Ško-
dově ulici.     

Prvních osm činžovních 
domů pro železničáře posta-
vili stavební dělníci v letech 
1870-1873 v Husově a Škodově 
ulici. K nim přibyly mezi lety 
1908 a 1913 další domy v Hu-
sově a Kojetínské ulici. Obyt-
ných budov pro železniční za-
městnance měla dráha v roce 
1930 osmačtyřicet a v nich 
315 bytů. Brzy po druhé svě-
tové válce přicházeli do Pře-
rova Romové, kteří praco-
vali hlavně ve stavebnictví. 
Byli ubytováni v nouzových 
dřevěných ubikacích v uli-
ci 9. května. V letech 1955 až 
1956 se Romové trvale usadili 
ve městě. Podle soupisu z úno-
ra 1959 bylo v Přerově napočí-
táno 138 Romů, v roce 1969 to 
už bylo 386 osob. Do poloviny 
70. let 20. století byly romské 
rodiny ubytovány převážně 
v prostoru ulic Tovačovská, 
Kojetínská, Cukrovarská, dá-
le Komenského a Palacké-
ho, Jungmannova, Dukelská 
a také ve Škodově ulici právě 
v bývalých železničářských 
domech.  (ilo)

SNÍMEK zachycuje Škodovu ulici z pohledu z Husovy ulice ve 30. letech 20. století. Za-
městnanci drah bydleli v nádražních moderních domech.   Foto: Státní okresní archiv v Přerově

POHLED do Škodovy ulice z Komenského ulice, vpravo Mandlův hostinec, hotel 
Slavia a hotel Austria (a později Moravia). Vlevo už zbouraný drážní dům z roku 1873.

Výzva Městské rady 

Navrhujeme po dohodě s městskými lékaři dr. J. Glosem a dr. F. Mitákem, aby 
zákaz ženské obsluhy v hostincích v Přerově byl omezen jen na určité hostince. 
Osoby ženské, zaměstnávané v níže uvedených hostincích, nejsou číšnicemi 
z povolání, nýbrž služebné, kterým se zalíbil lehký život. Zaměstnavatelé 
poskytují jim byt a stravu a z prodaných lihovin povolují jim 5-10 % výdělek. 
Mzdy v hotovosti číšnice nemají, a proto lákají hosty k objednání vína a zákus-
ků a svádějí je za peněžitou odměnu k souloži. Z uvedených hostinců bylo 
také v letech 1932/33 nejvíce žen posláno do nemocnice k léčení pohlavních 
chorob. Doporučujeme tedy, aby zákaz ženské obsluhy byl vydán pro tyto 
hostince: Na Marsu – Horní náměstí, Rozhledna – majitelka koncese Terezie 
Ševčíková, Restaurace na Žerotínově náměstí, Lidová restaurace v Jateční ulici, 
U Labutě, Za Mlýnem, U Dacana, Palackého ulice,  Hotel Slavia, Škodova ulice.

V Přerově 22. května 1933
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INZERCE

 PEČOVAT 
   JE NORMÁLNÍ

V našem pneuhotelu bude o vaše pneumatiky perfektně 
postaráno. Využijte sezonní uskladnění za 424 Kč.

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. 

Samozřejmostí je možnost přezutí kol za 299 Kč nebo uskladnění pneumatik

za 424 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší 

klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový

systém a mnoho dalšího.

To vše za akční cenu 249 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě 

předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 

Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se vám hodit

až 15% sleva.

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.

Olomoucká 440/44

751 24  Přerov - Předmostí

Tel.: 581 211 223

www.autocentrumprerov.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000

nebo na www.skoda-auto.cz.

Hanácké grunty a zvyky přiblíží výstava v muzeu 
  Přiblížit, jak se žilo našim prababičkám a pradědečkům v druhé polovině 19. století na Hané, si klade 

za cíl výstava, která začíná ve čtvrtek 13. dubna v Muzeu Komenského. Jedinečná výstava Poklady z hůry 
aneb Jak se žilo na Hané originálním způsobem přiblíží architekturu, zvyky a řemesla, hanácké nářečí 
i předměty, které už dnešní generace zná jen z učebnic a skanzenů.

Návštěvníci výstavy se nej-
dříve podívají do domácnosti 
rodiny Křópalových a za dru-
hými dveřmi se objeví na ha-
nácké návsi. „Představí se jim 
hanácká hospoda a kostel, 
obytné domy, stodola s hum-
ny a stáj. Výstava ukáže také 
různé tradice, zvyky a činnosti 
spojené s jednotlivými ročními 
obdobími. Lidé si budou moci 
prohlédnout typický nábytek, 
porcelán, keramiku a textilie, 

které se běžně vyskytovaly 
u našich prababiček a pradě-
dečků,“ uvedl kurátor výstavy 
Kamil Lukeš. Expozice o Hané 
svou rozlohou zabere téměř 
celé druhé patro přerovské-
ho zámku. „Chceme, aby děti, 
které žijí v městském prostře-
dí panelových domů, pozna-
ly, jak hanácký grunt vypadal 
a jak se v něm mohlo žít. Kaž-
dý domeček bude mít trochu 
jiný charakter, bude odpoví-

dat činnostem, které museli 
hospodáři v různých ročních 
obdobích vykonávat. Lidé tak 
uvidí předměty každodenní 
potřeby související například 
se zabijačkou – troky, nebo 
s kutím kosy – kujačku,“ nastí-
nila muzejní pracovnice Kate-
řina Tomešková, autorka edu-
kačního programu k výstavě 
Podklady z hanácké půdy.

Návštěvníci se totiž bu-
dou moci vydat i na hanáckou 

půdu. „A právě tam mohou 
objevit věci, o kterých často 
ani netuší, k čemu sloužily. Ale 
správný hospodář je nikdy ne-
vyhodil,“ doplnila Tomešková. 
Na výstavě zazní i hanácké ná-
řečí. „Máme zkušenost, že děti 
hanáckému nářečí často už ani 
nerozumí, tímto nářečím se 
třeba mluví ještě na Litovelsku, 
Kojetínsku a Tovačovsku. Pro-
to nebude na škodu, když jej 
uslyší a seznámí se i s hanác-
kými pranostikami,“ doplnila 
další kurátorka výstavy Magda 
Barboříková. Právě její rodo-
vá kronika vlastních předků 
– sedlácké rodiny Netopilů ze 
Staré Vsi, která sahá až do roku 
1653, patří k velmi zajímavým 
dobovým výpovědím ze života 
Hanáků v našem regionu.

Zpestřením procházky ha-
náckými grunty bude hlavně 
pro malé návštěvníky hma-
tová a čichová dílna. „Děti, 
ale i dospělí budou po čichu 
hádat, co vše se ukrývalo 
na hanácké hůře,“ prozradi-
la Tomešková. V další části 
výstavy si návštěvníci budou 
moci prohlédnout snímky 
muzejní fotografky Jitky Ha-
nákové inspirované folklo-
rem a dozvědí se zajímavosti 
z historie Folklorního souboru 
Haná Přerov. Bonusem navíc 
bude i možnost prohlédnout si 
v rámci vstupného stálou ex-
pozici Národopis Hané a Záho-
ří. Vernisáž začíná ve čtvrtek 
13. dubna v 17 hodin a výstava 
potrvá až do října.  (ilo)

 CO VŠECHNO skrývaly půdy našich předků a jak se žilo na Hané v druhé polovině 19. století, bude k vidění na výstavě 
v přerovském muzeu, která začíná vernisáží ve čtvrtek 13. dubna v 17 hodin.   Foto: Ingrid Lounová
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informace

9–10 hod. Středisko volného času 
Atlas a Bios
10–11 hod. Hanák Troubky
11–12 hod. Skupina historického 
šermu Markus M
13–14 hod. Dechový orchestr Haná
14.15–14.45 hod. Hanácké Prosének
15–16 hod. Skupina historického 
šermu Markus M
17–18 hod.  Jaroslav Wykrent a sku-
pina In Blue

Muzikant Laco Deczi se tentokrát v galerii představí jako malíř 
 Americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a malíř sloven-

ského původu Laco Deczi vystaví v dubnu v Galerii města Přerova 
vlastní obrazovou tvorbu posledních několika let. Výstava bude 
symbolicky zahájena ve čtvrtek 30. března v 17 hodin, ukončí ji slav-
nostní derniéra v neděli 30. dubna pravděpodobně za účasti autora.
„Soubor obrazů, sestávající 
ze zápůjček ze soukromých 
sbírek v České republice i za-
hraničí, čítá přes dvacet Dec-
ziho olejomaleb. Kdo zná jeho 
výstavy, tuší, že expozici do-
plňují často, respektive vždy, 
neuvěřitelné, až bizarní his-
torky a komentáře k malova-
ným výjevům. Takový je Laco 
Dezci. Obsah doprovodných 
textů výstižně shrnuje jeho 
manželka Catherine, když 
s úsměvem říká, že Laco vůbec 
nepřemýšlí, když komentuje,“ 
popisuje originální spojení 
malby a textů kurátorka vý-
stavy Lada Galová. 

Vernisáž bude odlišně od 
zvyklostí v městské galerii ten-
tokrát spíše jen symbolická. „A to 
proto, že autor přilétá z New Yor-

ku teprve koncem dubna kvůli 
koncertnímu turné po Evropě. 
Malou slavnost tentokrát uspořá-
dáme až na konci výstavy a dou-
fáme, že i za účasti samotného 
autora, který by přerovskému 
publiku i zahrál,“ doplnila Galo-
vá. Derniéra výstavy je napláno-
vána na neděli 30. dubna v 17 ho-
din a právě na tento den připadá 
mezinárodní den jazzu, který se 
ve světě pod patronací UNESCO 
slaví už od roku 2011. 

Obrazovou výstavu doplní 
snímky Pavla Ondrůje z Dec-
ziho hudebních vystoupe-
ní v přerovském Městském 
domě, klubu Teplo nebo hote-
lu Fit. Objeví se na nich i jeho 
celoživotní doprovodná kapela 
Cellula. Vystavené obrazy i fo-
tografi e budou prodejní.  (ilo)

Na Matějské pouti 
zazní spirituály i  jazz
Poslední dubnový čtvrtek 
bude v Městském domě patřit 
Matějské jazzové pouti. Ta je 
už tradičním jarním prologem 
před podzimním Českoslo-
venským jazzovým festiva-
lem. Dubnový termín je vě-
novaný zakladateli jazzového 
festivalu v Přerově Rudolfu 
Neulsovi staršímu, který už 
před osmi lety odešel do hu-
debního nebe. A protože měl 
mezi přáteli přezdívku Matěj 
– máme v Přerově už sedmý 
ročník Matějské jazzové pouti.

Letos pozvání do Přerova při-
jal Spirituál kvintet, kterému 
ve čtvrtek 27. dubna od 19.30 ho-
din bude patřit jazzové pódium 
v Městském domě. Uskupení, 
které je v hudebním světě známé 
neuvěřitelných padesát let, hraje 
spirituály i americké tradicioná-
ly. Další kapelou je J. J. Jazzmen 
se zpěvačkou Lucií Zemanovou. 
„Je to jedna z mála kapel, která 
hraje tradiční jazz. Tomuto žán-
ru se věnuje naplno a pravidelně 
jezdí i do New Orleans. Kapelu 
založil Jan Jirucha, a proto má 
ve svém názvu jeho iniciálová 
písmena J. J. Jazzmen,“ vysvětlil 
Rudolf Neuls, ředitel Českoslo-
venského jazzového festivalu.

Na afterparty v předsá-
lí Městského domu bude hrát 
přerovská kapela Mothers Fo-
llow Chairs se skvělou zpě-
vačkou Petrou Uvírovou Po-
lákovou. Afterparty začíná ve 
22 hodin.  (ilo)   

Horní náměstí ožije velikonoční veselicí a jarmarkem 
 Velikonoční veselice Hody hody doprovody letos připadne na neděli 16. dubna. Oslavy svátků jara se 

uskuteční na Horním náměstí, kde bude lidový jarmark a pódium, na němž se vystřídají taneční i hudební 
skupiny a nebudou chybět ani šermířská vystoupení. Organizátoři akce pamatovali i na dětské atrakce – 
skákací hrad a ohrádku s živými zvířaty.

Velikonoční jarmark začíná 
kolem deváté hodiny a po-
trvá až do odpoledních ho-
din. „Jarmark bude v lidovém 
duchu a nebude chybět ani 
ukázka řemesel, určitě se zá-
jemci mohou přiučit, jak se 
plete pomlázka. Mezi stánkaři 
jsou zastoupeni kováři, hrn-
číři, výrobci šperků, smaltů 
i dřevěných hraček, švadleny, 

ale i drátenice nebo prodej-
ci perníků, koření, sušeného 
ovoce a neměly by chybět ani 
valašské frgály a štramberské 
uši,“ nastínila organizátorka 
jarmarku Renata Tšponová ze 
spolku Anima Historica. Ve-
likonoční program je v režii 
Kulturních a informačních 
služeb města Přerova. „Snaži-
li jsme se, aby dostaly prostor 

folklorní soubory s ukázkami 
jarních tradic a zvyků, ale tře-
ba i přerovští šermíři, kteří do-
kážou zaujmout malé i dospělé 
diváky. Závěrečnou tečku 
za nedělním programem udělá 
domácí kapela In Blue s Jaro-
slavem Wykrentem,“ upřesnil 
ředitel Kulturních a informač-
ních služeb Jaroslav Macíček.

S týdenním předstihem – 
od 10. do 13. dubna mohou zá-
jemci nasát velikonoční atmo-
sféru v Městském domě, kde se 
v malém sále koná Velikonoční 
salon. Prodejní výstava bude 
otevřená od pondělí do středy 
od 9.30 do 17.30 hodin a ve čtvr-
tek od 9.30. do 15.30 hodin.  (ilo)

ORGANIZÁTOŘI VÝSTAVY doufají, že se Laco Deczi přijede podívat na derniéru 
své výstavy 30. dubna a přerovskému publiku zahraje i na trumpetu.    Foto: archiv LD

VELIKONOČNÍ LIDOVÝ JARMARK bude letos poprvé na Horním náměstí v neděli 
16. dubna, kde budou k vidění i k prodeji řemeslnické výrobky.  Foto: Ingrid Lounová
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Jaro láká: Vyrazte na Přerovský vandr,
můžete si zvolit pěší túru nebo jet na kole
Pěšky na kole nebo v běhu se 
mohou vydat zájemci na Přerov-
ský vandr po polních, lužních 
i lesních stezkách. Na v pořadí už 
43. ročník zve všechny milovní-
ky pohybu v přírodě Klub čes-
kých turistů Spartaku Přerov. 
Pořadatelé si pro pěší připravili 
v sobotu 22. dubna čtyři okruhy, 
nejkratší je sedmikilometrová 
trasa, naopak ta nejdelší 50kilo-
metrová je určena těm nejzdat-
nějším s dobrou kondicí. Prezen-
ce a start je od 7.30 do 9.30 hodin 
v restauraci Base Camp v Kaina-
rově ulici v Přerově.

Letos poprvé si organizáto-
ři Přerovského vandru pro zá-
jemce připravili běžeckou trasu 
Přerovským luhem. „Nejedná se 
o závod s pořadím, ale o běžec-
kou 12kilometrovou trasu s li-
mitem sto minut, což je princip 
běžecké turistiky. Je zapotřebí se 
nejen vejít do limitu, ale také se 
zorientovat v terénu a je možné, 
že běžec třeba zakufruje. Jména 
těch, kteří trasu zvládnou v li-
mitu, budou vložena do osudí 
a bude se losovat o ceny,“ vy-
světlil Tomáš Beránek, jeden 
z organizátorů Přerovského 
vandru z Klubu českých turistů 
VHT Spartaku Přerov. Stominu-
tový limit je podle něj dostateč-
ný, aby se měli běžci čas i poroz-
hlédnout po krajině. Trasa totiž 

vede kolem Laguny přes Žeb-
račku do Lýsek a zpět přes Žeb-
račku do Přerova.

Velmi oblíbené jsou pro vy-
znavače turistiky v sedle kola 
i cyklotrasy, které míří do okolí 
Přerova. Nejkratší 30kilometro-
vá vede na Tršice a přes Kokory 
a Vinary zpět do Přerova. Nej-
delší 110kilometrová trasa míří 
na Svatý Kopeček a přes Bo-
huňovice, Lutín a Dub na Mora-
vě se stáčí znovu do Přerova. 

Účast turistů je vždy závislá 
na počasí. Loni na Přerovský 
vandr dorazilo 250 lidí, předloni 
to bylo 320 turistů a rok před-
tím to byly dokonce čtyři stov-

ky lidí. Startovné je pro děti do 
10 let, školní kolektivy a zdra-
votně postižené zdarma, pro děti 
nad 10 let a pro účastníky sedmi-
kilometrové trasy činí 15 korun 
a pro ostatní trasy 30 korun.

Všichni účastníci se mohou 
těšit na kontrole ve Vinarech 
na tradiční chleba se sádlem 
a s cibulí a v cíli na pamětní 
list. „Zájemci budou mít také 
možnost koupit si pamětní 
medaile a turistické znám-
ky. Pro největší cyklokolektiv 
a pěší tým věnoval primátor 
města Vladimír Puchalský 
poháry,“ doplnil Tomáš Berá-
nek.  (ilo)

Žáci Moravské školy 
míří na světové fi nále

Děvčata z Moravské školy tance 
v Přerově si na začátku března 
v německém Selbu vybojova-
la postup do světového fi nále. 
S choreografi emi Ondřeje Bern-
kopfa dívky získaly skvělé vý-
sledky. V kategorii nejmenších se 
umístily Laura Csomová a Sofi e 
Floreková (Th e Monkey, repre-
zentující město Přerov) na dru-
hém místě a v téže kategorii Lau-
ra Merunková a Klára Klimešová 
(Slow me down, reprezentující 
město Přerov) na třetím místě. 
O kategorii výše se na druhém 
místě umístily Nela Bouchalová 
a Tereza Šobáňová (Th e Ocean, 
Osek nad Bečvou) a třetí příčka 
patřila Leontýně Kubošové, Bar-
boře Vavrsové a Kateřině Pavla-
sové (Resolve, Chropyně).

„Na této soutěži bývá vždy 
silná konkurence výborných 
tanečních škol a studií z celé 
naší republiky i sousedních 
států, o to více jsme na naše 
žáky pyšní,“ uvedla ředitelka 
Moravské taneční školy Lu-
cie Rolencová. Světové fi nále 
se uskuteční na konci června 
v německém Off enburgu.  (ilo) 

Sokolovna v Přerově  patřila Sportovním hrám seniorů
 Ani dříve narození v přerovské sokolovně nezapomínají na sportovní zápolení. V sobotu 11. března si 

sedm čtyřčlenných družstev měřilo své síly na Sportovních hrách seniorů. Do Přerova přijely týmy z Kro-
měříže, Hranic, Brodku u Přerova a dvě družstva postavili i domácí.

Žádné velké sportovní vý-
kony v přerovské sokolovně 
na Sportovních hrách seniorů 
nepadaly, ale radost z pohybu 
a kolektivní souhra byly pa-
trné na každém sportovním 
stanovišti. Disciplíny byly 
poměrně jednoduché – hod 
na koš, překážková dráha, 
střelba na branku fl orbalovou 
hokejkou, driblování mezi 
kužely, hod na cíl a procvičení 
jemné motoriky ve skládání 
obrázků.  Sportovní soutěže-
ní, kde ani tak nešlo o výkony 
jako spíš o zábavu, si nene-
chala ujít ani osmdesátiletá 
Olga Vaverková z Kroměříže. 
„Moc se mi na těchto akcích 
líbí. Potkám se se svými přá-
teli – sokoli, protáhneme si 
tělo a najdeme si čas i na po-
vykládání. A hlavně – jsem 
mezi lidmi, mezi nimiž je mi 
dobře,“ řekla 80letá Olga Vav-
erková, která stále ráda chodí 

pěšky, jezdí na kole a od září 
plánuje, že bude nacvičovat 
skladbu na další sokolský slet. 
První sportovní sokolské se-
tkání seniorů z regionu s ná-

zvem Setkání věrných gard 
se konalo v Přerově v roce 
1996, další tři ročníky byly 
v sousední Kroměříži s ná-
zvem Máme radost z pohy-

bu – seniorské hry. „Nejde 
jen o sportovní výkony, ale 
hlavně o vzájemné setkávání 
a motivaci, co ještě dokážeme, 
a na co si už netroufneme,“ 
uvedla župní náčelnice Milada 
Havlíčková. Sportovní kondici 
a hlavně nadšení by leckterým 
dříve narozeným mohli zá-
vidět mnohem mladší jedin-
ci. Například Vladimír Možíš 
z Přerova je důkazem sokolské 
všestrannosti. Ve svých 72 le-
tech zvládá nejen pravidelná 
cvičení mužů v sokolovně, 
ale stále hraje volejbal, fotbal 
a v zimě nevynechá ani běžky 
či sjezdové lyže.

Kromě sportovních výkonů 
se všichni účastníci zabavili 
i luštěním tajenky, kdy vy-
hledávali v areálu sokolov-
ny jednotlivá písmena, která 
byla zašifrovaná do symbo-
lů. Samozřejmě že přišla řada 
i na medaile, tu si odnesl domů 
každý soutěžící. Ti nejzdatněj-
ší opravdové a ti snaživí, kte-
ří nestáli na stupínku vítězů, 
alespoň čokoládové.  (ilo)

RADOST Z POHYBU – ta určitě dříve narozeným nechyběla. Téměř tři desítky 
seniorů si s chutí změřily své síly v šesti sportovních disciplínách.  Foto: Ingrid Lounová

trasy Přerovského vandru

Pěší trasy: 

Malý okruh Žebračkou (7 km); 
Na svačinku do Vinar (15 km); 
Malý okruh kolem chmelnic (20 km) 
Přerov–Zábešní  Lhota– Vinary– 
Žebračka– Přerov
Velký okruh kolem chmelnic (30 km) 
Přerov– Zábešní  Lhota–Tršice– 
Lazničky –Vinary–Žebračka–Přerov
Přerovský vandr (50 km) Přerov–
Čekyně– Zábešní  Lhota– Tršice– 
Lazničky– Slavkov– Staměřice– 
Lazniky– Sobíšky–Vinary– Žebrač-
ka–Přerov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
6. 4. Beňov–Švédské Šance–Újez-
dec–Přerov, 10 km, bus 6.25 hod., 
vede Jančová
6. 4. Tlumačov–Kvasice–Otrokovice, 
13 km, 7.35 hod, vede Láhnerová
8. 4. Hoštěnice–Račice–Drnovice, 
18 km, vlak 6.38 hod., vede Šťáva, 
čeká v Brně
13. 4. Náměšť n. H.–Terezské údolí–
Náměšť, 12 km, vlak 7.08 hod., vede 
Bernátová
13. 4. Svatý Kopeček–Lošov–
V. Bystřice, 11 km, vlak 8.06 hod., 
vede Jančová
15. 4. Rožnov–Pod Pindulou–Rožnov, 
15 km, vlak 8.26 hod., vede Šťávová
20. 4. Lipová–Turovice–Domaželice, 
11 km, bus 8 hod., vede Szabóová
20. 4. Horka–Skrbeň–Příkazy, 
11 km, vlak 8.06 hod., vede Láhnero-
vá, přistoupí v Brodku
22. 4. Hoštejn–Růž. Údolí–Zábřeh, 
16 km, vlak 8.06 hod., vede Sedláková 
27. 4. Čekyně–Penčice–Tršice, 
10 km, vlak 9 hod., vede Lančová
27. 4. Chvalčov–Kelčský Javorník–
Rajnochovice, 12 km, bus 6.05 hod., 
vede Válková
29. 4. Přílepy–Bystřice pod Hostý-
nem–Rusava, 16 km, bus 6.15 hod., 
vede Pospíšilová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 4. Moravičany–svatý Josef–Nové 
Mlýny–Obelisk–Nové Zámky–
Červenka, 19 km, vlak 8.06, vede 
Šlesinger
5. 4. Přerov–Popovice–Lýsky–Žeb-
račka–Přerov, 10 km, odchod 
v 10 hod. sokolovna, vede Poláková
8. 4. Tišnov–Květnice–Tišnov–Klu-
canina–Tišnov, 14 km, vlak 6.38 hod., 
vede Žaludová
12. 4. Teplice nad Bečvou–Valšovice–
údolí Krkavce–Teplice nad Bečvou, 
12 km, vlak 8.26 hod., vede Krejčí
19. 4. Sudoměřice nad Moravou–
Senica přístav–Rohatec–Hodonín, 
15 km, vlak 7.24 hod., vede Žaludová
26. 4. Lomnice–Slunečná–Moravský 
Beroun, 14 km, vlak 6.35 hod., vede 
Bartošík
29. 4. Salaš–Brdo–Zdounky, 19 km, 
vlak 7.51 hod., vede Bartošík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

1.–2. 4. Jarní Vysočina, 1. Kralice nad 
Oslavou–Senoradský mlýn–Biskoups-
ký kopec–Na Babách–Mohelnský 
mlýn (ubytování), 2. Mohelnský 
mlýn–Vyhlídka Mohelenská–hadco-
vá step–rozhledna Babylon–zříce-
nina Lamberk–Náměšť nad Oslavou, 
24+21 km, vede Götthansová, vlastní 
auta, sraz v 7.10 hod. u restaurace 
Parník v Přerově
4. 4. Schůze, restaurace Pivovar, 
program na další měsíc, promítání 
z akcí, 19 hod.
9. 4. Litovelské Pomoraví, cyklotrasa: 
Přerov–Horka–Litovel–Mladeč–
arboretum Bílá Lhota–Nové Mlýny–
Náklo–Horka–Přerov, 55 (115) km, 
vede Sedláček, doprava do Horky 
individuální, delší trasa na kolech 
z Přerova, start v 7 hod. od sokolov-
ny, v 8.30 hod. Horka
13.–17. 4. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje, Kláštorisko, Rokliny 
Slovenského ráje, 25–38 km/den, 
vede Pešák, doprava individuální
20. 4. Setkání na lezecké stěně 

v Prostějově, vhodné pro příznivce 
via ferrat a lehkých lezeckých terénů, 
vede Götthansová, v 18 hod., Základní 
škola Dr. Horáka v Prostějově
22. 4. Přerovský vandr, pěší 7, 15, 20, 
30, 50 km, cyklo 30, 45, 70, 110 km, 
běh 7 km, start Base Camp 7–9.30 
hod .
30. 4.–1. 5. První máj v oblacích, 
pěší trasa: 1. Stříbrnice–Chata 
Návrší–Kralický Sněžník–rozhledna 
Klepáč–Dolní Morava, Chata Terezka, 
2. Dolní Morava–rozhledna Stezka 
v oblacích–Chata Slaměnka–Pod 
Babuší–Malá Morava, Sklenné, 
28 km, vede Beránek, vlak 6.39 hod .
2. 5. Schůze, restaurace Pivovar, pro-
gram na další měsíc, promítání z akcí, 
19 hod.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy: 
2. 3.–4. 6. Výstava Příběhy hradů… 
Komentované fotografi e, perokresby 
a historické pohlednice evropských 
panských sídel, malý sál pod věží pře-
rovského zámku
14. 4.–18. 10. Výstava Poklady z hůry 
aneb Jak se žilo na Hané. Výstava při-
blíží prostřednictvím zjednodušených 
stylizovaných rekonstrukcí různých 
staveb a jejich interiérů rok na hanác-
kém venkově, a sice zhruba v době 
před 150 lety. Část výstavy bude 
věnována 50. výročí vzniku Folklor-
ního souboru Haná Přerov. Součástí 
výstavy bude také výstava fotografi í 
muzejní fotografky Jitky Hanákové 
s folklorní tematikou.
Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních 
tříd

Archeologie Přerovska

Entomologie

Mineralogie

Národopis Hané a Záhoří

Tajemství tónu zvonu

Veduty Přerova a vyhlídka z věže

Akce:
11. 4. Hrady v Hostýnských horách, 
přednáška k výstavě Příběhy hradů…, 
Radim Vrla, NPÚ Kroměříž, od 17 hod., 
Korvínský dům
13. 4. Vernisáž výstavy Poklady 
z hůry aneb Jak se žilo na Hané, 
od 17 hod., přerovský zámek
18. 4. Mezinárodní den ochrany 
památek, vstup zdarma.
25. 4. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Poklady z hůry…, od 17 hod., pře-
rovský zámek.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Od 19. 4. „Poklady z hanácké půdy 
aneb Jak se žilo u Křópalů“, nový edu-
kační program pro školy, rodiny 
s dětmi a ostatní zájemce z řad široké 
veřejnosti, který zážitkově-inter-
aktivní formou doprovází výstavu 
„Poklady z hůry...“
Dlouhodobě nabízené animační pro-
gramy ke stálým expozicí: 
Info: 581 250 531

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

Akce:
1. 4.  Den ptactva, vycházka do NPR 
Žebračka za ptákem roku – datlem 

černým, pozorování jarní přírody, sraz 
v 9 hod. u budovy ORNIS
3. 4.  Vernisáž výstavy Mykokosmos, 
od 17 hod. v budově ORNIS
7. 4. Drátování – výtvarná dílna, 
výroba věšáčků z černého drátu, 
16–19 hod. v budově ORNIS. Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz 
nebo 581 219 910
8. 4. Prohlídka parku Michalov 
s průvodcem, nahlédnutí do historie 
a ukázky zajímavých dřevin, odchod 
od budovy ORNIS v 9 hod.
8. 4. Výroba domku pro hmyz, dílna 
ekoporadny, od 13.30 hod. v budově 
ORNIS, přihlášky na kosturova@pre-
rovmuzeum.cz nebo 581 219 910
17. 4. Velikonoční pondělí – zavřeno
18. 4.2017 Mezinárodní den ochrany 
památek, vstup zdarma
20. 4. Pěstování hub ve světě, před-
náška o pěstování hub v různých 
koutech světa, přednáší uznávaný 
mykolog Ivan Jablonský, od 17 hod., 
Korvínský dům
21. 4. Den Země, ukázky práce 
záchranné stanice a kroužkování 
ptáků, 9–14 hod. v areálu ORNIS
29. 4. Vítání ptačího zpěvu – Záhlini-
ce, procházka soustavou záhlinických 
rybníků a návštěva lužního lesa File-
na, pozorování ptáků a dalších živo-
čichů a rostlin, ukázka kroužkování 
ptáků. Sraz v 8.15 hod. před hospodou 
U Čápa v Záhlinicích.
Výstavy:
3. 4.–31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran, 
v otvírací době ORNIS, velký výstavní 
sál, Od 2. 2. Zelenina plná vitamínů, 
výstava výtvarných prací dětí 
z výtvarné soutěže Českého zahrád-
kářského svazu, v otevírací době 
ORNIS.

Výukové programy 
pro školy, kroužky
 a jiné zájmové skupiny:
Pod kloboukem – o houbách 
v sezónní výstavě Mykokosmos
Sovy do škol – zajímavosti o sovách
Ejhle, žába!  - o obojživelnících (jen za 
příhodného vývoje počasí)
Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po–pá 8–16 
hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.

Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@
prerovmuzeum.cz 

HRAD HELFŠTÝN
Denně mimo pondělí: 9–17 hod.

Výstavy:
30. 4.–27. 8. Kovářský virtuos Claudio 
Bottero, sezónní výstava představí 
práce italského uměleckého kováře 
Claudia Bottera, autora navazujícího 
na rodinnou tradici významné dílny 
v Torreselle di Piombino Dese neda-
leko Padovy.

Akce:
1. 4. Otevření historické mincovny 
a expozice archeologie na hradě Hel-
fštýn, vstup pouze s průvodcem.
14. 4.–17. 4. Velikonoce na hradě, 
zábavně naučný doprovodný pro-
gram k velikonočním svátkům, ukáz-
ky různých řemesel a velikonočních 
technik: zdobení kraslic, vyšívání, 
paličkování v ateliéru H-studia.
18. 4. Mezinárodní den ochrany 
památek. Vstup zdarma.
29. 4. Vernisáž výstavy Kovářský 
virtuos Claudio Bottero, od 14 hod.
29. 4. Otevření expozice uměleckého 
kovářství, 20– 24 hod. v suterénu 
hradního paláce. K této příležitosti se 
uskuteční VII. NOČNÍ KOVÁNÍ - setkání 
kovářů na III. nádvoří. Součástí progra-
mu budou komentované prohlídky.

MĚSTSKÝ DŮM
3. 4. Šperky operety a muzikálu, 
Národní divadlo moravskoslezské, 
hudebně-zábavný pořad s výběrem 
nejkrásnějších hitů operet a muzikálů, 
v 19.30 hod.
6. 4. Mateřinky v pohybu, vystoupení 
dětí z mateřských škol, v 16 hod.
7. 4. Na fašírky mi nesiahaj, Studio 
Lasica + Satinsky, Bratislava, hra for-
mou rozhovorů věnovaná památce 
Julia Satinského a Jaroslava Filipa, 
v 19.30 hod.
8. 4. Korunový džínový bál, každo-
roční závěr plesové sezóny, hrají RE-
-VOC a Jen Tak II., od 20.30 hod. a od 
19 hod. večeře
9. 4. Nedělní párty při dechovce, hraje 
Záhorská kapela, ve 13.30 hod.
 19. 4. Jakub Smolík s kapelou, 19.30 
hod.
23. 4. Nedělní párty při dechovce, 
hraje kapela Mini, ve 13.30 hod.
25. 4. Dva nahatý chlapi, úspěšná 
komedie divadla Ventyl Hranice, 
v 19.30 hod.
27. 4. Matějská jazzová pouť,festiva-
lový prolog k ČSJF Přerov 2017, 
od 19.30 hod. 
Předprodej MIC tel.: 581 587 711.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
1. 3 –23. 4. Internetová anketa „Vyu-
žívání služeb Městské knihovny 
v Přerově“ spojená se soutěží 
o knižní ceny
5. 4. Zimbabwe – cestopisná beseda 
s Andreou Kauckou, sál Ministerstva 
zemědělství ČR v Přerově, od 17 hod.
6. 4. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., 
8–17 hod.
10. 4. Autorské čtení a beseda se 
spisovatelem Jiřím Hájíčkem, učebna 
MěK v Přerově, od 17 hod.
11. 4. Virtuální Univerzita třetího věku 
– videopřednáška na téma Cestová-
ní, učebna MěK v Přerově, 10–12 
a 13–15 hod.
13. a 25. 4. Používáme tablet – před-
nášky Pavla Cimbálníka, učebna MěK 
v Přerově, od 16 hod.
20. 4. Kineziologie – prožitkové 
setkání s Alenou Řehořovou, učebna 
MěK v Přerově, od 17 hod.
24. 4. Kulturní akademie knihovny na 
téma Josef Kainar, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 13 hod.
27. 4. Umíme mezi sebou komuni-
kovat? - přednáška Pavla Kavříka, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod.
28. 4.–26. 5. Ovládání PC s Windows 
10 pro mírně pokročilé – počítačový 
kurz, učebna MěK v Přerově, každý 
pátek 9–11 hod.
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Akce pro děti:
4. 4. Tvořivá dílna – čarodějnice, půj-
čovna pro děti, od 14 hod.
6., 13., 20., 27. 4. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
8. 4. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry) a výroba velikonoční výzdoby (s 
sebou dvě vyfouknutá vejce), poboč-
ka MěK v Předmostí, 9–12 hod.
11. 4. Výroba slaměných velikonoč-
ních ozdob s Kristýnou Janáčkovou 
pro děti i dospělé, půjčovna pro děti, 
15–17 hod.
13. a 27. 4. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.

Akce v místních částech:
4. 4. Tvořivá dílna – jarní motýlci z kre-
pového papíru, Újezdec, od 16.30 hod.
4. 4. Tvořivá dílna – veselé Velikono-
ce, Vinary, od 17 hod.
8. 4. Tvořivá dílna – výroba kraslic a 
zdobení jedličky, Dluhonice, od 17 hod.
10. 4. Tvořivá dílna – netradiční kras-
lice, Lověšice, od 16 hod.
10. 4. Tvořivá dílna – zdobení veliko-
nočních vajíček, Henčlov, od 17 hod.
11. 4. Tvořivá dílna – velikonoční 
vajíčka, Újezdec, od 16.30 hod.
11. 4. Tvořivá dílna – velikonoční tvo-
ření, Žeravice, od 16.30 hod.
13. 4. Tvořivá dílna – velikonoční tvo-
ření, Čekyně, od 16 hod.
13. 4. Herní klub – deskové hry, Koz-
lovice, od 16 hod.
13. 4. Tvořivá dílna – zdobení kraslic, 
velikonoční zajíček z papíru, Lýsky, od 
16.30 hod.
29. 4. Tvořivá dílna – tričkování 
(malování na textil), Dluhonice, od 
15 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
SONUS, Palackého 17a 
3. 4. Zánět, skrytý zabiják – Olga 

Župková, 10.15 hod.
3. 4. Cvičení paměti. 11.15 hod.
4. 4. Vycházka (rychlejší tempo): od 
tenisových kurtů ke Grymovskému 
mostu a zpět, sraz v 10.20 hod. u 
nové lávky u tenisu a předpokládaný 
návrat ve 12.30 hod.
10. 4. Židovské a křesťanské Veliko-
noce – Emílie Šmídová, v 10.15 hod.
12. 4. Kavárna pro seniory: Nový 
Zéland – Rudolf Štěpančík, v 16 hod.
18. 4. Vycházka (pomalejší tempo): 
Kroměříž: sv. Mořic (dokončení minu-
lé prohlídky) + Podzámecká zahrada, 
sraz v 9.50 hod. autobusové nádraží, 
stanoviště 12, předpokládaný návrat 
v 13.15 hod.
24. 4. Rukodělná činnost – háčkova-
ný košíček ze „špaget“, v 10.15 hod.
26. 4. Výlet na Sovinec a do Litovle, 
odjezd v 8 hod. od centra SONUS, 
přihlášky u M. Krejčířové, tel.: 
777 729 521, předpokládaný návrat 
v 16 hod.
PC kurz pro začátečníky - sedm lekcí, 
vždy v pondělí od 13:00 do 14:30 hod. 
Kurz začíná v pondělí 24. 4. 2017. Cena 
kurzu je 450 Kč. Přihlášky u M. Krejčí-
řové, tel.: 777 729 521.
Zdravotní cvičení s lektorem vždy 
v pondělí a čtvrtek od 9–10 hod.
Internet pro seniory vždy v pondělí 
9–13 hod. Lektor přítomen od 12 do 
13 hod.
PC kurz pro začátečníky – sedm 
lekcí, vždy v pondělí 13–14 hod. Začí-
náme 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, 
přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

SVČ ATLAS a BIOS
Po celý měsíc probíhá korespondenč-
ní soutěž O nej mazlíka a fotosoutěž 
Příroda a lidé kolem nás v BIOSu.
3.–7. 4. Velikonoční salon, tradiční 

akce v ATLASE pro MŠ, ZŠ a veřej-
nost, s ukázkami lidové tvořivosti, 
denně 8.30–11.30 hod. a 13–17 hod., 
v pátek jen dopoledne.
5. 4. Vystoupení Taneční školy a tělo-
výchovy v klubu Teplo
10.–13. 4. Velikonoční výstava v MD, 
denně 9.30–17.30 hod., ve čtvrtek do 
15.30 hod.
16. 4. Vystoupení TŠ, TV a Kapely 
v rámci akce Velikonoční jarmark na 
Horním nám.
21. 4. Den Země – zábavně naučné 
aktivity na louce u Michalova
28. 4. Malování na hedvábí, od 15 hod., 
přihlášky předem Atlas
28. 4. Dopravní soutěž mladých cyk-
listů – oblastní kolo Atlas
28. 4. Zlatý list - místní kolo ekologic-
ké soutěže školních kolektivů, BIOS

DUHA KLUB DLAŽKA
7.–9. 4. Hra her, Rajnochovice
8. 4. Scrabble, 16. přerovský kvalifi -
kační turnaj na mistrovství ČR, jídelna 
Prechezy
9. 4. Tarokový turnaj Dlažky, jídelna 
Prechezy
19. 4. Michal Prokop, Klub Teplo, 
20 hod.
20. 4. Jiří Černý – poezie v české 
hudbě – Josef Kainar 100 let, 18 hod.
20.–23. 4. Velký táborový konkurz, 
školení vedoucích a praktikantů, 
Rajnochovice
26. 4. Minus 123 minut, Klub Teplo, 
20 hod.
28. 4.–1. 5. Český ráj na kole, autem 
i pěšky

DUHA KLUB RODINKA
Želatovská 12
15. 4. Vycházka jarní přírodou – pro 
případné zájemce upřesníme místo 
a čas
22. 4. Workshop, téma: vědomé 
početí a těhotenství, přirozený porod, 
kojení, 14–18 hod.
23. 4. Workshop, téma: mentální 
harmonizace aneb Jak rodiče mohou 
pomoci dětem zpracovat emoce, 
komunikace s dětmi a partnerem, 
14–18 hod.
29. 4.–1. 5. Víkendovka na Morávce
Přihlášky a více informací na rodin-
ka@rodinka.cz 

RC SLUNÍČKO
Po–pá: 9–12 hod.
St: 16.30–18.30 hod.
Čt: 15.30–17.30 hod. + keramika
11. 4. Hledání velikonočních vajíček, 
v 16 hod., zahrada RC
27. 4. Čarodějnický rej a opékání špe-
káčků, v 16 hod., zahrada RC

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
2. 4. O Slunečníku, Měsíčníku a Větr-
níku, ve 14 a 16 hod., sokolovna

KERAMIKA ÚJEZDEC
6. 4. Vyrábíme z keramiky pozdrav 
jara, v 15.30 hod.
7. 4. Velikonoční výstava VIP 
8. 4. Velikonoční výstava, od 14 hodin
13. 4. Vyrábíme z keramiky překva-
pení pro maminku, v 15.30 hod.
20. 4. Vyrábíme z keramiky, v 15.30 
hod. 
27. 4. Glazování, v 15.30 hod.
SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ
1. 4. Setkání radioamatérů, CB-čkářů 
a ostatních zájemců o radiotechniku 
a výpočetní techniku, sály Pivovaru 
v Komenského ulici, 8–12 hod.

REJ STRAŠIDEL
7. 4. Jarní setkání strašidel – Straši-
dlácký rej, převlečte se za strašidla, 
bubáky a duchy, přibalte nějaké svě-
týlko a dobrou náladu a přijďte 
v 19 hod. na Horní náměstí přiučit se 
novým metodám strašení a vydo-
vádět se při společném reji strašidel, 
pořádá Turistický oddíl mládeže TOM 
Lišáci. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. Pálení čarodějnic na Laguně, 
soutěž o titul nej-čarodějnice a supr-
-létací stroj, připraveny jsou zábavné 
hry a bohaté občerstvení, v 17 hod. 
Bašta u Dokládalů. Pořádají TOM 
Lišáci a sbor přerovských strašidel.

www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – duben 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)

čtvrtek 13.4. 10 – 20 10 – 20; 8 – 20 16-17

dle běžného provozu
 (z  bazénové strany pouze do 20 hod.)

pátek 14.4. 10 – 20 10 – 20 16 – 17 imobilní 10 – 12

sobota 15.4. 10 - 12,30; 13,30 - 20 10 - 12,30; 13,30 - 20 16 – 17

neděle 16.4. 10 – 18 10 – 18 14 - 16 imobilní 11 – 13

pondělí 17.4. 10 – 18 10 – 18 13 – 18 společná 13-18

sobota 22.4. 10 - 12,30; 13,30 - 20 10 - 12,30; 13,30 – 20 13,30 – 14,30 10 - 12,30; 13,30 - 20 společná 10 – 20 
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1. 4.  v 17.30 hod. Šmoulové: Zapome-
nutá vesnice, 2D, dabing
1. 4.  ve 20 hod. Ghost in the shell, 2D, 
titulky
2. 4.  v 15.00 hod. Miluji tě modře, 2D
2. 4.  v 17 hod. Úkryt v ZOO,2D, titulky
3. 4.  v 17.30 hod. 150 miligramů, 2D, 
titulky
3. 4.  ve 20 hod. Život 2D, titulky
4. 4.  v 17.30 hod. Popírání holocaustu, 
2D, titulky
4. 4.  ve 20 hod. Skryté zlo, 2D, titulky
5. 4.  v 17.30 hod. Masaryk, 2D, česky
5. 4.  ve 20 hod.Jeden německý život, 
2D, titulky
6. 4.  v 17.30 hod. Power Rangers: 
Strážci vesmíru,2D, dabing
6. 4.  ve 20 hod. Raw,2D, titulky, od 18 let
7. 4.  v 17.30 hod. Pátá loď,  2D
7. 4.  ve 20 hod. Popírání holocaustu, 
2D, titulky
8. 4.  v 17.30 hod. Masaryk, 2D
8. 4.  ve 20 hod. Kong: Ostrov lebek, 
3D, titulky
9. 4.  v 17.30 hod. Power Rangers: 
Strážci vesmíru, 2D, dabing
9. 4.  ve 20 hod. Úkryt v ZOO, 2D, 
titulky

10. 4.  v 17.30 hod. Volání netvora: Pří-
běh života, 2D, titulky
10. 4.  ve 20 hod. Kráska a zvíře, 2D, 
dabing
11. 4.  v 17.30 hod. Popírání holocaustu, 
2D, titulky
11. 4.  ve 20 hod. Logan: Wolverine, 2D, 
titulky, od 15 let
12. 4.  v 18 hod. Deník strojvůdce, 2D, 
titulky
12. 4.  ve 20 hod. Psi páně aneb Sněz 
ten fi lm 2D
13. 4.  v 18 hod. Špunti na vodě, 2D
13. 4.  ve 20 hod. Rychle a zběsile 8, 
2D, titulky
14. 4.  v 17.30 hod. Proti vlastní krvi, 
2D, titulky, od 15 let
14. 4.  ve 20 hod. Špunti na vodě, 2D
15. 4.  v 17.30 hod. Rychle a zběsile 8, 
2D, titulky
15. 4.  ve 20 hod. Život, 2D, titulky
16. 4.  v 18 hod. Špunti na vodě, 2D, 
česky
16. 4.  ve 20 hod. Masaryk, 2D, česky
17. 4.  v 17. 30 hod. Rychle a zběsile 8, 
2D, titulky
17. 4.  ve 20 hod. Skryté zlo, 2D, titul-
ky, od 15 let

18. 4.  v 17.30 hod. Úkryt v ZOO, 2D, 
titulky
18. 4.  ve 20 hod.  Late shift, 2D, titulky
19. 4.  v 17.30 hod. Late shift, 2D, titul-
ky
19. 4.  ve 20 hod. Proti vlastní krvi, 2D, 
titulky, od 15 let
20. 4.  v 17.30 hod. Mimi šéf, 2D, dabing
20. 4.  ve 20 hod. Přes kosti mrtvých, 
2D, titulky
21. 4.  v 18 hod. Naprostí cizinci, 2D, 
titulky
21. 4.  ve 20 hod. Mimi šéf, 3D, dabing
22. 4.  v 17.30 hod. Přes kosti mrtvých, 
2D, titulky
22. 4.  ve 20 hod. Ochránci, 2D, titulky
23. 4.  v 17.30 hod. Přes kosti mrtvých, 
2D, titulky
23. 4.  ve 20 hod. Ztracené město Z , 2D, 
titulky
24. 4.  v 18 hod. Špunti na vodě, 2D
24. 4.  ve 20 hod.  Přes kosti mrtvých, 
2D, titulky
25. 4.  v 17.30 hod. Mimi šéf, 3D, dabing, 
přístupný
25. 4.  ve 20 hod. Ztracené město Z , 2D, 
titulky
26. 4.  v 17.30 hod. Já, Olga Hepnarová, 
2D, od 15 let

26. 4.  ve 20 hod.  Ústava, 2D, titulky
27. 4.  v 17.30 hod.  Zahradnictví: 
Rodinný přítel, 2D
27. 4.  ve 20 hod.  Th e Circle, 2D, titulky
28. 4.  v 17.30 hod. Nocturama, 2D, 
titulky
28. 4.  ve 20 hod.  Zahradnictví: Rodin-
ný přítel 2D
29. 4.  v 17.30 hod.  Zahradnictví: 
Rodinný přítel, 2D
29. 4.  ve 20 hod. Uteč, 2D, titulky, od 
15 let
30. 4.  v 15 hod.  Strnadovi, 2D, česky, 
přístupný
30. 4.  Madamma Butterfl y, 2D, opera, 
titulky

Bijásek 
2. 4.  v 10 hod. Odvážná Vaiana, 2D, 
dabing
9. 4.  v 15.30 hod. Šmoulové: Zapo-
menutá vesnice, 2D, dabing
16. 4.  v 15.30 hod. Balerína, 2D, dabing
23. 4.  v 15.30 hod. Mimi šéf, 2D, dabing
30. 4.  v 10 hod. LEGO® Batman fi lm, 
2D, dabing
Změna programu vyhrazena

Na Trafačce budou v dubnu k vidění 
originální šperky, misky a závěsné 
vitráže z dílny Martiny Matochové 
z Valašského Meziříčí. Autorka skle-
něné vitráže vytváří tiff any techni-
kou, kdy používá barevné skleněné 
střepy, které spojuje měděnou 
páskou a cínem. Dříve se při výrobě 
vitráží pracovalo i  s olovem, to 
autorka už několik let nepoužívá. 
Základem šperků je měděný pocí-
novaný drátek, do něhož výtvarnice 
zasazuje minerální kameny – tyr-
kenit, křišťál, tygří oko nebo achát. 
Šperky poté patinuje, leští a ošetřuje 
antioxidanty. 

V Galerii města vystavuje od 
30. března své obrazy Laczo 
Deczi. Výstava olejomaleb ame-
rického jazzového trumpetisty 
a malíře slovenského původu 
potrvá do konce dubna.
Expozici doplní fotografi e 
z hudebních vystoupení jazzma-
na v Přerově, autorem snímků je 
Pavel Ondrůj. Slavnostní derniéra 
výstavy se uskuteční v neděli 
30. dubna v 17 hodin pravděpo-
dobně i za účasti autora. Absol-
ventská výstava výtvarného 
oboru ZUŠ Přerov bude zahájena 
vernisáží 3. května v 17 hodin.

Letos přerovský autor Martin 
Blaťák představí v Pasáži svou již 
pátou výstavu fotografi í, kterou 
nazval Putování Francií mezi zámky, 
mořem a levandulí. Návštěvníci 
výstavy tak budou moci od 13. dubna 
až do 26. května prostřednictvím 
snímků nahlédnout do oblíbené Fran-
cie, kam se Martin Blaťák rád a pravi-
delně vrací. Tentokrát zájemce zave-
de do několika francouzských regionů 
a představí i několik tamních zámků, 
které vynikají svou monumentální 
architekturou a dokonale upravenými 
zahradami.

Galerie Eso zve příznivce 
výtvarného umění na zají-
mavou výstavu s názvem 
KRAJINA. Ke zhlédnutí budou 
díla žijících i nežijících autorů, 
konkrétně Jana Hrnčárka, 
Bohumíra Jaroňka, Jiřího Droz-
da, Leopolda Parmy, Vojtěcha 
Sedláčka, Miroslava Dyla, 
Štěpána  Krhuta, Jiřího Kris-
tena, Libuše Matulové, Josefa 
Novického, Petra Špačka 
a dalších. Každý se s námětem 
krajiny vypořádává svým 
osobitým malířským stylem. 
Výstava v prostorách galerie 
Eso potrvá od 4. dubna do 19. května.


