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KRÁTCE Otevřené dvorky nabídnou zábavu

Zatímco v neděli bývá centrum 
Přerova téměř prázdné, v neděli 
10. září tomu tak nebude. V ten-
to den, na který připadá Den ev-
ropského dědictví a zájemcům 
se nabízí návštěva některých 
památek zdarma, se už podru-
hé v Přerově otevřou od 13.30 
do 17 hodin dvorky, které bě-
hem roku zůstávají skryty očím 
veřejnosti.  „Akci jsme popr-
vé uspořádali loni a měla vel-
ký úspěch. Lidé totiž často ani 

netuší, jaká zákoutí se skrývají 
za domy, kolem kterých běžně 
chodí. Letos si budou moci Pře-
rované prohlédnout stejně jako 
loni pět dvorků,“ uvedla jedna 
z organizátorů akce Marta Jan-
dová. Návštěva dvorků nebude 
samoúčelná, v každém z nich 
bude pulsovat život. Letos je tato 
akce spojena i s výročím, kdy si 
připomínáme 100 let od naro-
zení Josefa Kainara, přerovské-
ho rodáka. V Kainarově ulici 

před Přerovankou se uskuteční 
vernisáž výstavy Třináct kytar, 
která je věnovaná právě Josefu 
Kainarovi. Kromě vystoupe-
ní muzikantů – hudební sku-
piny Entuziasté, se lidé budou 
moci poprvé posadit na lavičku 
s názvem Kainarka, která oživí 
místo v parčíku před Přerovan-
kou a připomene tak ve stejno-
jmenné ulici významného čes-
kého básníka a muzikanta.  (ilo) 

Více na straně 10.

 Školní rok začne dětem zábavně, pobaví je klauni a svezou se na vodních skútrech
První školní den letos připadá 
na pondělí 4. září, ale pro děti 
určitě nezačne nudně. Akce 
S úsměvem do školy slibuje 
odpoledne plné zábavy, kte-
ré začíná od 15 hodin v areá-
lu přerovské loděnice. Osla-
vu prvního školního dne pro 
děti připravilo město Přerov 
ve spolupráci s dobrovolný-
mi hasiči a Státní plavební 
správou. „Loňský ročník měl 
u dětí i jejich rodičů úspěch, 
tak jsme podobné zábavné od-
poledne, v němž nechybí ani 
poučení, připravili pro školá-
ky i letos. Nejatraktivnější asi 
budou projížďky po Bečvě na 
vodních skútrech a děti určitě 
pobaví i klauni z Balónkova,“ 
nastínila mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová. Ne-

bude chybět ani živá produkce 
populárních písniček v podá-
ní skupiny Harmony. Školáky 
určitě zaujmou také ukázky 

dobrovolných hasičů při sla-
ňování z mostu nebo hašení 
hořícího auta. Velmi oblíbené 
bývají i ukázky poslušnosti 

služebních psů přerovských 
strážníků. Ti mají ve službě 
čtyři německé ovčáky se jmé-
ny – Donar, Avi, Argi a Šaki, 
nejmladší Volf se teprve na 
službu připravuje. „Ukazuje-
me dětem, jak jsou psi posluš-
ní a jak zvládají povely. Pokud 
nám to prostor dovolí, tak 
předvádíme modelové situace, 
jak pes reaguje na narušitele se 
zbraní. Často ale zodpovídáme 
i na otázky, které děti zajímají, 
třeba jak se mají starat o pej-
sky,“ zmínil strážník–psovod 
Václav Cigánek.

Děti, které v první škol-
ní den zamíří do loděnice, se 
mohou věnovat i aktivnímu 
pohybu na nafukovací dráze. 
Zábavné odpoledne končí ko-
lem 18. hodiny.  (ilo)

Jednání zastupitelů 
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 18. září od 15 hodin 
v sále Městského domu. Pří-
mý přenos jednání zastupi-
telstva prostřednictvím ka-
mer Televize Přerov mohou 
zájemci sledovat na webo-
vých stránkách města 
www.prerov.eu a v Televizi 
Přerov.  (red) 

Setkání primátora 
s občany  města
Občané Přerova budou 
mít v pondělí 11. září dal-
ší příležitost setkat se Z očí 
do očí s primátorem Pře-
rova Vladimírem Puchal-
ským. Neformální setkání, 
na němž mohou Přerované 
klást otázky prvnímu muži 
přerovské radnice, se usku-
teční už posedmé v Galerii 
města Přerova na Horním 
náměstí v 16 hodin. Pokud 
bude příznivé počasí, tak 
se bude diskutovat na dvoře 
galerie, v opačném přípa-
dě se lidé sejdou s vedením 
radnice přímo v prostorách 
galerie.  (ilo)

S ÚSMĚVEM DO ŠKOLY je akce, která zahájí nový školní rok.  Foto: MMPr

LONI SE OTEVŘELA ZAHRADA u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde zazněla hudba smyčcového kvinte-
ta a letos se lidé podívají zase do jiných dvorků s živou hudbou různých žánrů.  Foto: Ingrid Lounová
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KRÁTCE Betonová zídka má mobilní hrazení,
montovat jej budou dobrovolní hasiči 

  Protipovodňová betonová zídka na nábřeží Edvarda Beneše je kompletní. V polovině srpna ji od Povodí 
Moravy převzali zástupci města. Zídka v délce 470 metrů by měla ochránit podstatnou část obytné zóny 
města před padesátiletou vodou. Její součástí jsou i mobilní protipovodňová hrazení, která se vkládají 
do proluk v zídce. Celá stavba přišla na 13 milionů korun.

„Hrazení budou v případě 
povodní vkládat do proluk 
přerovští dobrovolní hasiči. 
V nejbližší době necháme vy-
robit kontejner, který hasičům 
umožní včasné dopravení zá-
bran na místo,“ uvedl Tomáš 
Staněk, který se zabývá krizo-
vým řízením města. Celá stav-
ba přišla na 13 milionů korun. 

Zídka na nábřeží Edvarda Be-
neše není prvním přerovským 
protipovodňovým opatřením 
na Bečvě. Už vloni nechalo Po-
vodí Moravy postavit ochran-
nou zídku i před areálem Kazeta 
– na levém břehu toku Bečvy. 
Její stavba přišla na 6,3 milionu 
korun. „A další etapy protipo-
vodňových opatření se aktuálně 
projektují. Konkrétně se jedná 
o opatření v blízkosti tenisových 
kurtů,“ potvrdil náměstek pře-
rovského primátora Petr Mě-
řínský. Projektuje se i záchytný 
profi l plavenin v Prosenicích.

Protipovodňová ochrana 
města Přerova je součástí kon-
cepce ochrany Pobečví před 
velkou vodou – a ta sestává 
ze dvou etap. „V rámci první 
etapy dojde k výstavbě linio-
vých opatření, která ochrá-
ní obce a města podél vodního 
toku. Hlavní opatření druhé 
etapy bude představovat vý-

stavba vodního díla Skalička, 
jehož konečná podoba je zatím 
předmětem odborných studií,“ 
zmínil tiskový mluvčí Povodí 
Moravy Petr Chmelař. Reali-
zací vodního díla Skalička by 
se zvýšila ochrana města až 
na úroveň stoleté vody, což se 
rovná záplavám, které v roce 
1997 zasáhly Přerovsko.  (ilo)

MOBILNÍ PROTIPOVODŇOVÁ HRAZENÍ budou vkládat do proluk v betonové 
zídce v případě nebezpečí povodní přerovští dobrovolní hasiči.  Foto: MMPr

Na opravu přerovských silnic je třeba čtvrt miliardy
Kilometry silnic jsou ve špat-
ném stavu, mosty na hranici 
životnosti. To všechno ukázal 
nově vzniklý pasport komu-
nikací, který je vlastně pře-
hledným soupisem vázaným 
na mapové podklady. Vytvoři-
li ho úředníci z odboru majet-
ku s kolegy, kteří mají na sta-
rosti geografi cký informační 
systém. Katalog místních ko-
munikací s důrazem na každý 
metr čtvereční ukazuje  kaž-
dý defekt v komunikaci, kte-
rá patří městu. „Situace není 
dobrá a dluhy z minulosti bu-
deme muset nutně řešit. Ještě 
letos se rada města bude pro-
blémem zodpovědně zabývat,“ 
reagoval na zprávu přerovský 
primátor Vladimír Puchalský.

Na území Přerova je 97 kilo-
metrů silnic, jejichž vlastní-
kem je město – z tohoto počtu je 
36 kilometrů v havarijním sta-
vu. „Rozčlenili jsme silnice 
podle kvality do pěti tříd. Jed-
nička byla bez závad, dvojka 
značila uspokojivou kvalitu, 
trojka dobrou kvalitu, čtver-
ka špatnou kvalitu a pětka 
ukazovala na havarijní stav. 
A právě do pětky spadla více 
než třetina komunikací,“ řekl 
Alexandr Salaba z přerovského 

magistrátu. Podle něj trápí pře-
rovské silnice výtluky, poklesy 
vozovky, mozaikové trhliny 
a další závady. Z jeho výpo-
čtů vyplývá, že do havarijního 
stavu se dostalo 202 tisíc met-
rů čtverečních silnic – a pokud 
by počítal na opravu minimál-
ní částku 1200 korun za metr 
čtvereční, muselo by z kasy 
města na řešení těch nejproblé-
movějších míst jít 240 milionů 
korun. „Čtvrt miliardy korun 
je podle mého názoru ještě 
střízlivý odhad, ale budeme 
muset peníze postupně uvol-
nit a pokračovat v nastaveném 
trendu zvýšeného fi nancování 

oprav komunikací,“ vysvětlil 
radní Jan Horký. 

Jenže nejen přerovské silnice 
jsou plné defektů. Problém je 
také s mosty. Na území Přero-
va a místních částí je 19 mostů, 
17 propustků a 14 lávek – z toho 
deset konstrukcí je už v kate-
gorii „havarijní stav“. „Ak-
tuálně jsou asi největším pro-
blémem mosty v Žeravicích. 
Jeden je už havarijní, druhý 
bude za chvilku rovněž. Řešit 
musíme i mosty v Popovicích, 
Vinarech, Lověšicích a samo-
zřejmě také v Přerově – napří-
klad v ulicích Na Hrázi, U Str-
hance či na Osmeku,“ uvedl 

primátor Vladimír Puchalský. 
Problém nastal také u Tyršo-
va mostu, který byl postaven 
teprve před pěti lety, ale jeho 
pilíře už po tak krátké době 
vykazují defekty. Ve výčtu 
havarijních mostů přitom ne-
fi gurují Dluhonské mosty nad 
železnicí, jejichž oprava je už 
v řešení – rekonstrukce přijde 
na 104 milionů korun a městu 
se na tuto akci podařilo získat 
státní dotace ve výši 88 mili-
onů korun. Na opravy dalších 
mostů bude ale muset s nej-
větší pravděpodobností ušetřit 
městská kasa. 

Ovšem problém není jen 
se silnicemi a mosty, ale také 
s chodníky. „Stejně jako máme 
pasport komunikací chceme 
v příštím roce zpracovat i pa-
sport oprav chodníků,“ doplnil 
Salaba. Analýzu nákladů ještě 
úředníci nemají, ale odhadují, 
že opravy chodníků v Přerově 
a jeho místních částech mohou 
přijít asi na 80 milionů korun. 
V letošním roce se postupně 
zadává 14 projektových doku-
mentací na chodníky ve městě 
a 11 v místních částech. Právě 
dobře nachystané projekty jsou 
totiž jakousi vstupní branou 
do světa dotací.  (lech)

Organizátoři 
kultury se setkají 
s představiteli města
Stejně jako se zástupci města 
Přerova pravidelně setká-
vají s místními podnikateli, 
chtějí se na stejné úrovni sejít 
také s lidmi, kteří se podílejí 
na kulturním dění. Setkání 
s majiteli agentur, organiza-
cí, fi rem, se zástupci spolků, 
nadací a neziskovek, kte-
ré organizují kulturní dění, 
se uskuteční ve středu 20. 
září od 16 hodin v malém 
sále Městského domu. Téma-
tem jednání bude mimo jiné 
i příprava na akce, prostřed-
nictvím nichž si Přerované 
v roce 2018 připomenou sto 
let od vzniku Českosloven-
ské republiky.  (red) 

Čekají nás volby
Volební místnosti se v ce-
lém Česku otevřou v pátek 
20. a v sobotu 21. října. V tyto 
dny proběhnou volby do Po-
slanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. 
Seznam volebních místností 
přineseme v říjnu. (red)

NA REKONSTRUKCI Dluhonských mostů se městu podařilo získat dotaci  
88 milionů a 16 milionů zaplatíme z rozpočtu města. .   Foto: Ingrid Lounová
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ŠETŘÍTE 
S VODOU? A JAK?

Jiří Světlík
Na zahradě 
z a c h y t á -
váme deš-
ťovou vodu 
a používáme 
ji na zalévá-
ní zahrady. 

Doma se hlavně sprchujeme 
malým proudem vody a po-
užíváme sprchovou hlavici 
s vyšším tlakem vody. A večer 
nepiju vodu, ale víno.

Jitka Schönweitzová
Š e t ř í m e 
vodou hlav-
ně na za-
hradě. Můj 
táta zavedl 
velký barel 
do skleníku, 

kde se voda ohřívá, a odtud 
vede hadice se sprchou. Také 
zahradu zaléváme dešťovkou.   

Jan Skopalík
Úsporně se 
sprchujeme 
a nádobí ne-
u m ý v á m e 
pod tekou-
cí vodou. 
A vychladlý 

zbytek vody z varné konvice 
používáme na zalévání květin. 
A na zahradě odchytáváme 
dešťovku.

Milan Sileš
Hlavně se 
sprchuji, ná-
dobí umý-
váme v dře-
zu. Vodou 
se snažím 
šetřit.

Magda Rajtarová
Jsme šesti-
členná rodi-
na a myslím 
si, že vodou 
šetříme. Ná-
dobí myje-
me ve dřezu, 

ne pod tekoucí vodou, až po-
tom ho oplachujeme. Na zalé-
vání zahrady používáme deš-
ťovou vodu nebo ze studny.

Text a foto Ingrid Lounová

Je sucho, musíme šetřit vodou
 Vody v krajině ubývá, letošní rok je abnormálně chudý na srážky. Od srpna na Přerovsku platí opatření, 

které až do 20. září zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a nádrží. 
Zákaz platí pro všechny části Přerova a dalších padesát osm obcí spadajících do působnosti přerovského 
vodoprávního úřadu. Opatření vydali úředníci z magistrátu na doporučení Povodí Moravy. 

V průběhu letních měsíců 
došlo ke kritickému sníže-
ní průtoků ve vodních tocích 
a ke snižování hladin rybní-
ků i nádrží. Ubývá také zásob 
podzemních vod, čímž do-
chází ke kyslíkovému defi citu 
a k vážnému ohrožení vodních 
a na vodu vázaných ekosysté-
mů. 

„Zástupci Povodí Moravy 
nás už v polovině července 
vyzvali, ať zvážíme možnost 
upravit povolené i obecné na-
kládání s vodami, a to vzhle-
dem ke stávajícímu suchému 
období a nepříznivé hydrolo-
gické situaci,“ zdůvodnil roz-
hodnutí šetření s vodou pře-
rovský primátor Vladimír 
Puchalský. O situaci byli in-
formováni i starostové obcí 
a předsedové místních částí. 
Šetřit vodou by se mělo i ze 
studní i při odběru z vodo-
vodního řadu. „Jestliže dnes 
někdo používá například vodu 
z Bečvy nebo ze Strhance k za-
vlažování zahrádky, teď by se 
měl podobných zvyklostí zdr-
žet, a to až do poloviny září. 
Zároveň doporučujeme v ma-
ximální možné míře zachytá-
vat srážkové vody a využívat je 
pro závlahu,“ vysvětlila Pavla 
Tomčíková z oddělení vodní-
ho hospodářství přerovského 
magistrátu. 

Úbytek srážek, ale zejmé-
na snižování celkových zásob 
podpovrchových vod rozhod-
ně není otázkou pouze letošní-
ho nebo loňského roku. „Hyd-

rologové na nedostatek vody 
upozorňují dlouhodobě, a pro-
to také vláda přichází s řadou 
dílčích opatření k jeho elimi-
naci, jako je například dotační 
program Dešťovka,“ informo-
val Pavel Juliš, vedoucí odboru 
životního prostředí. Podmín-
ky čerpání fi nanční podpory 
z tohoto programu jsou po-
drobně uvedeny na internetu. 
Zásadní jsou informace, kdo 
může žádat o dotaci a na co. 
„Dotace je určena vlastníkům 
rodinných a bytových domů, 
nikoliv objektů určených k re-
kreaci, a to na zařízení slou-
žící k zachycování srážkové 
vody, minimálně dvou metrů 
krychlových, a její násled-
né využití,“ popsal Pavel Ju-
liš. Podle způsobu využití lze 
získat dotaci ve výši až  60 ti-
síc korun, maximálně ale 50 % 
z celkových nákladů. Pouze 
na zálivku zahrady je určena 
dotace do 20 tisíc, ale to jen 
v takzvaných suchých obcích, 
jejichž seznam je zveřejněn 
na internetu. Některé z těchto 
obcí jsou i na Přerovsku. Tři-
cetitisícovou dotaci lze získat 
na kombinované využití sráž-
kové vody na zálivku zahrady 
a splachování WC a až 60 tisíc 
na zařízení využívající sou-
časně srážkové vody a před-
čištěné odpadní vody z do-
mácnosti. Podmínkou dotace 
je, aby byl projekt realizován 
do jednoho roku od přijetí žá-
dosti o dotaci. A jaká opatření 
v souvislosti s šetřením vodou 

bychom měli běžně dodržovat 
v domácnostech i na chatách? 
„V podstatě stejná, jaká do-
držovaly naše babičky a která 
jsou známá už i dětem v zá-
kladních školách. Jen je ještě 
často bereme na lehkou váhu, 
dílem z pohodlnosti a dílem 
i z ekonomických důvodů,“ 
zmínil Pavel Juliš. Jak dále 
uvedl, cena vody je totiž stá-
le relativně nízká a spotřebu 
vody z vlastní studny dokonce 
vůbec neměříme. „V někte-
rých zemích tomu tak není 
a podle mne je to správné. Tak 
jako není vzduch nad mým 
komínem jenom můj, tak není 
jenom moje ani voda, kterou 
čerpám ze své studny. Tro-
chu nám tak chybí motivace 
k tomu, abychom například 
vyměnili staré 10litrové spla-
chovací nádrže, často proté-
kající, za poloviční se stop tla-
čítkem,“ doplnil Juliš. Dalším 
známým pravidlem při šetření 
vodou je neumývat nádobí pod 
tekoucí vodou. „Také bychom 
mohli více upřednostňo-
vat sprchu před vanou plnou 
vody. A v případě, že si ku-
pujeme myčku či pračku, tak 
bychom měli vybírat i s ohle-
dem na spotřebu vody, nejen 
elektrické energie. Stejně tak 
auto bychom neměli umývat 
hadicí na dvoře, ale v mycí 
lince s recyklovanou vodou,“ 
dodal Juliš. Podobných opat-
ření je ještě mnoho, patrně 
o nich víme, jen je musíme 
sami dodržovat.  (ilo)

ZATÍMCO LETOS v dubnu deště zvedly hladinu Bečvy na druhý povodňový stupeň, ostatní měsíce tak štědré na vláhu 
nebyly. Od srpna proto  platí třeba i zákaz čerpání vody z Bečvy na zalévání zahrádek.  Foto: Ingrid Lounová
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Jak se  vlastně budou likvidovat 
odpady v Přerově?
Když jsem v Přerovských listech vznesl 
dotaz na primátora ohledně likvidace od-
padu, obdržel jsem odpověď: „Primátor 
nevidí problém ve spalování ve stávajících 
kotlích přerovské teplárny.“ A když jsem 
se podivil, že pan Puchalský před volbami 
vedl demonstrace proti spalování odpadu 
v Přerově, dostal jsem v Přerovských listech 
vzkaz od pana Střelce, že já tomu nero-
zumím a nemám informace. Já bych tím-
to chtěl využít, že se do diskuse vložil pan 
Střelec, protože je to právě on, kdo by o tom 
měl vědět nejvíce. Pan Střelec ihned po vol-
bách v roce 2014 vyhodil ředitele Tech-
nických služeb města Přerova a sám sebe 
dosadil na jeho místo. Neprošel žádným 
výběrovým řízením jako předchozí ředitel. 
S platem asi 80 000 korun měsíčně a sta-
tisícovými odměnami na konci roku, které 
ovšem platíme my z našich daní, protože se 
jedná o městskou společnost. Je tedy logic-
ké, že bychom se po třech letech měli začít 
ptát pana Střelce, co během svého půso-
bení pro občany udělal, zařídil a vyjednal, 
když nás zastupuje ve spolku Odpady Olo-
mouckého kraje. Pane Střelče, jaký způsob 
likvidace odpadu pro nás při jednáních 
prosazujete? Jakou máte vizi? Prosazujete 
odvážení odpadu k likvidaci mimo Přerov? 
Anebo spalování v teplárně? Prosím na-
pište nám, kolik by stálo odvážení odpadu 
třeba do spalovny v Brně či Vídně? O kolik 
se občanům zvednou náklady za likvida-
ci odpadu? Když jsem psal, že se můžou 
zvednout až čtyřikrát, pan Puchalský na-
psal, že straším lidi. A vy jste mi napsal, že 
tomu nerozumím. Tak nám prosím napište, 
na kolik jste to spočítal vy. Za ten astrono-
mický plat byste měl mít připravené a spo-
čítané varianty řešení a tu nejvhodnější pro 
nás prosazovat. A mě zkrátka zajímá, která 
varianta to je a kolik nás to bude stát. Kon-
krétní číslo.

Miloslav Skládal

Kolik budeme platit 
za odpad a teplo?
Chci se vyjádřit k předchozím článkům, 
obzvláště s tematikou likvidace odpadů 
v Přerově. Nejprve se ohrazuji vůči spros-
tému napadání občanů, kteří kladou otázky 
a čekají slušnou odpověď. Neustálé pomlu-
vy, útoky a napadání kohokoliv, kdo si do-
volí jen položit nějaký dotaz, je hanebné. Se 
slušností nejdál dojdeš již zřejmě neplatí.

Jako bývalý jednatel Technických služeb 
města Přerova jsem se likvidací odpadů 
velmi intenzivně zabýval. Zdůrazňuji, že dle 
zákona je obec povinna zajistit místa pro 
odkládání veškerého komunálního odpadu 

produkovaného fyzickými nepodnikající-
mi osobami na jejím katastrálním území. 
Z toho jasně plyne, že Olomoucký kraj ani 
nikdo jiný za nás tento problém nevyřeší.

V minulé době jsme spolu s kolegy – bý-
valým jednatelem Záchou a bývalým ře-
ditelem Koněvalíkem, realizovali tyto 
významné projekty: kompostování, rekon-
strukci třídicí linky, sběrný dvůr v  Žela-
tovské ulici, novou část skládky, svozovou 
techniku, a to vše zejména za pomoci dota-
cí. Nové vedení města a technických služeb 
však kromě propouštění odborníků bohu-
žel za tři roky neudělalo nic významného. 
V prosinci 2016 společnost Veolia (Teplárna 
Přerov) předložila vedení města memoran-
dum o spolupráci. Zatím nikdo nereaguje-
te a já se tedy ptám: jaký způsob likvidace 
komunálního odpadu prosazujete? Kolik 
nás v následujících letech bude stát na po-
platcích likvidace odpadů a jak se bude vy-
víjet cena tepla pro občany v Přerově? Bude 
k tomu vyhlášeno v Přerově referendum 
a kdy? Chci jasnou a stručnou odpověď pou-
ze na tyto otázky!

Václav Zatloukal

 Likvidace odpadů v Přerově
Do letošního roku byla otázka likvidace 
odpadů v našem městě na pokraji zájmu. 
Jediné, co se řešilo, byla výše poplatku 
za provoz systému shromažďování a likvi-
dace odpadů. Ve svém článku chce nyní pan 
Zatloukal jasnou odpověď na to, kolik bu-
deme platit za odpad. Dle současné situa-
ce v rámci legislativy pro odpadové hospo-
dářství v ČR a na základě přijatého plánu 
odpadového hospodářství Olomouckého 
kraje je konkrétní odpověď velmi těžká. Ze 
zákona o odpadech a prováděcích vyhlá-
šek vyplývá, že většina zbytkového ko-
munálního odpadu se po 1. 1. 2024 nebude 
moci skládkovat a bude muset být předána 
do zařízení na energetické využití odpadu 
(ZEVO). Co to pro Přerov bude znamenat?
I po případném navýšení třídění odpadu 
zůstane stále značné množství zbytko-
vého komunálního odpadu, které nebude 
možné skládkovat a bude ho nutné zlikvi-
dovat v ZEVO. V Česku existují čtyři tato 
zařízení, nejbližší je v Brně. V rámci plánu 
odpadového hospodářství Olomouckého 
kraje se počítá s vybudováním tohoto za-
řízení. Pokud nebude v Přerově, čeká nás 
výstavba překladiště odpadů za asi 30 mi-
lionů a z něho se bude odpad dopravovat 
do ZEVO. Náklady na výstavbu překladiště, 
dopravu a následně energetická likvida-
ce odpadu se promítnou do výše poplatku 
za svoz a likvidaci odpadu. Dle mého názo-
ru dojde k navýšení tohoto poplatku. Kolik 
bude stát likvidace 1 tuny odpadu ve spa-
lovně, lze zatím jen odhadnout, SAKO Brno 
nyní likviduje komunální odpad za cenu 

977,50 Kč/1 t. Pokud nebude toto zařízení 
v Olomouckém kraji do konce roku 2023, 
čeká nás odvoz odpadů do stávajících čtyř 
zařízení v ČR. V případě, že tato zařízení 
nebudou mít pro Přerov kapacitu, budeme 
odpad vozit do zahraničních zařízení. To 
vše se promítne do výše ceny.

Pokud společnost Veolia přistoupí k re-
konstrukci svých stávajících kotlů a někte-
rý z nich splní přísné ekologické parametry 
pro spalování komunálního odpadu, od-
padne nutnost vybudování překladiště od-
padů. Přesto budou muset občané Přerova 
počítat s navýšením ceny poplatku, proto-
že spalování je dražší než současná cena 
za uložení odpadů na skládce.

Dále bych se chtěl vyjádřit k článku pana 
Zatloukala, bývalého jednatele TSMPr. In-
formuje v něm, jaké významné projekty byly 
za jeho působení a jeho kolegů v Přerově 
s přispěním dotací vybudovány a že součas-
ná koalice neudělala nic významného. Ne 
vždy znamená realizace takových projek-
tů výhru. Příkladem může být vybudování 
kompostárny, kde se po dvou letech provozu 
projevuje nekoncepčnost a nevhodnost zvo-
lené technologie, která byla pořízena z do-
tačních zdrojů. Kompostárna není schopna 
provozně zajistit zpracování bio odpadu při 
sečení zeleně a ořezu stromů a keřů ve městě 
Přerově. Její provoz musí společnost TSMPr 
dotovat z vlastních zdrojů. Nyní ve spolu-
práci s městem urychleně připravujeme do-
budování kompostárny tak, aby byla schop-
na kapacitně a provozně zajistit i budoucí 
potřebu likvidace bio odpadů v Přerově.

Panu Skládalovi bych opakovaně dopo-
ručil, aby si nejdříve prověřil informace, 
než je zveřejní, neboť opakovaně neříká 
pravdu. A co se týká astronomických od-
měn, může se zeptat svého stranického ko-
legy pana Zatloukala na hodnocení bývalé-
ho vedení TSMPr, které odsouhlasoval jako 
bývalý jednatel.

Pokud se jedná o mou činnost ve spol-
ku Odpady OK, město Přerov zastupuje 
ve spolku náměstek Pavel Košutek. Já jako 
člen správní rady spolku se účastním jed-
nání, kde se řeší problematika vybudování 
energetického zdroje, realizace překladišť 
odpadů a další otázky odpadového hos-
podářství, tak aby byla pro členy spolku 
ekonomicky a provozně co nejvýhodnější 
a odpovídala legislativě. Tato činnost není 
fi nančně honorována. V rámci Přerova již 
nyní řešíme s odborem majetku možnost 
vybudování případného překladiště od-
padů, jeho umístění, systém svozu. Dále 
jsem se aktivně zapojil do zpracování plánu 
odpadového hospodářství města Přerova 
a pracuji také jako člen pracovní skupiny 
pro optimalizaci systému nakládání s ko-
munálním odpadem v Přerově. To jen pro 
informaci, co dělám pro město v rámci od-
padového hospodářství.

Bohumír Střelec

Cyklověž není garáž. Kola, která jsou tam měsíc a déle, skončí ve skladu
Kola, která v cyklověži parku-
jí déle než měsíc, čeká od září 
stěhování do magistrátních 
skladů. Kvůli takto odstave-
ným kolům se totiž často nedo-
stává místa pro ostatní cyklis-
ty, kteří na kole denně dojíždějí 
do práce. „Vzhledem k tomu, že 

je o parkovací dům velký zájem 
a my nechceme poctivé zákaz-
níky odmítat, rozhodli jsme se 
pro tento razantní krok. Není 
možné si z parkovacího domu 
udělat vlastní úschovnu,“ řekl 
náměstek přerovského primá-
tora Petr Měřínský. Údaje, jak 

dlouho je který bicykl ve věži 
zaparkovaný, má Přerovská 
rozvojová společnost, jež par-
kovací dům provozuje, díky 
počítačovému systému v cyklo-
věži k dispozici. Počínaje zářím 
budou dlouhodobě zaparko-
vaná kola odvezena do skladu, 

kde si je majitelé budou moci 
vyzvednout. Musí ale počítat 
s tím, že budou muset prokázat, 
že je kolo opravdu jejich.

S dotazy se mohou lidé ob-
rátit na Alexandra Salabu (ale-
xandr.salaba@prerov.eu, mo-
bil  727 835 804).  (ilo)



Denní zpravodajství na www.prerov.eu 5aktuálně z Přerova

INZERCE

 Senior symposium je dárkem pro dříve narozené
 Už popáté se v Městském domě uskuteční setkání pro dříve narozené. Letošní ročník Senior symposia 

připadne na středu 4. října. A stejně jako v minulých ročnících si budou moci zájemci nechat změřit krevní 
tlak, cukr nebo si nechat vyšetřit zrak. Odpolední programový blok bude patřit přednáškám a vyvrcholí 
vystoupením zpěváka Pavla Vítka.

„Senior symposium jsme při-
pravili jako dárek ke Dni se-
niorů, který připadne na prv-
ního října. Na dopolední 
program, který sestává z pre-
zentace zdravotnických a ne-
ziskových organizací, je vstup 
volný. Na odpolední část je 
nutné mít vstupenky, ty jsou 
zdarma, jen si je musí zájem-
ci včas vyzvednout, “ uvedl 
náměstek primátora Tomáš 
Navrátil. Vstupenek do sálu 
Městského domu je k dispozici 
450 a senioři ve věku nad 60 let 
si pro ně mohou přijít od pon-
dělí 4. září na odbor sociálních 
věcí ve Smetanově ulici číslo 7. 
„Po loňské zkušenosti jsme se 
rozhodli, že kdo se chce akce 
zúčastnit, musí přijít do kan-
celáře číslo 113 a vyzvednout 
si vstupenky osobně. Jeden 
účastník může získat ma-
ximálně čtyři vstupenky,“ 
upřesnila vedoucí odboru so-
ciálních věcí a školství pře-
rovského magistrátu Romana 
Pospíšilová. A co letos na dří-

ve narozené čeká? „Například 
přednášky dvou primářů – 
z oddělení urologického a z od-
dělení ORL, dále pak mohou 

zájemci debatovat se zubařem 
nebo si vyslechnout přednáš-
ku o psychických poruchách 
v seniorském věku, na pořa-

du dne bude i téma vdovství,“ 
zmínila mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová. Se-
nior symposium je mezi dříve 
narozenými velmi oblíbené, 
svědčí o tom každoročně plně 
obsazený sál Městského domu. 
„Zatím jsem nevynechala ani 
jeden ročník a chystám se i le-
tos. Symposium vnímám jako 
velmi přínosné. Dopoledne se 
můžeme poradit s odborní-
ky, nechat si změřit tlak nebo 
vyšetřit oči a odpoledne jsou 
zajímavé přednášky, pokaždé 
na jiné téma. A dokonce tam 
za námi chodí i pan farář,“ po-
chválila si akci Marie Křižková 
z Přerova. 

Senioři se ale nebudou jen 
vzdělávat – čeká na ně i kul-
turní program. „Tradičně vy-
stoupí senioři z taneční skupi-
ny Druhý dech z Kralic, těšíme 
se i na kulturní vystoupení 
aktivních seniorů z Radsla-
vic, představí se nám orien-
tální tanečnice z přerovského 
studia – a závěr bude patřit 
zpěváku Pavlu Vítkovi s ka-
pelou TOP Band,“ řekla jedna 
z hlavních organizátorek akce 
Marta Šintáková.  (ilo) 

Podrobný program 
www.prerov.eu.

STŘEDA 4. ŘÍJNA je v Městském domě ve znamení Senior symposia. Dopoledne 
je vstup volný, odpoledne jen s platnou vstupenkou.  Foto: archiv MMPr
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Oblíbeným svatebním měsícem byl letos červenec
 Méně sňatků než loni zaznamenaly letos přerovské matrikářky. K poslednímu červencovému dni stanulo 

v Přerově před oddávajícími 77 párů, přitom loni za stejné období uzavřelo manželství 94 dvojic. Rekordním 
měsícem byl červenec, v tomto měsíci bylo v Přerově 48 svateb, naopak v lednu nebyla ani jedna.
Nevěsta v bílém, ženich v čer-
ném, tak takové klišé už dávno 
neplatí. Nevěsty mívají i krát-
ké letní šaty a ženichové oble-
ky v různých barvách. „Letos 
jsme měli svatbu na zimním 
stadionu, kdy hlavní akté-
ři byli na bruslích. Žena měla 
dres upravený jako nevěsta 
a ženich jej měl s potiskem 
obleku. I když svatba byla ne-
tradičně na ledové ploše, bylo 
všech asi 300 hostů velmi 
ukázněných a svatební obřad 
byl slavnostní a důstojný. Byla 
to moc pěkná svatba,“ popsala 
jeden z obřadů přerovská mat-
rikářka Milada Stískalová. 

Nejčastěji si manželé v Pře-
rově vyměňují prstýnky 
ve slavnostní Mervartově síni 
na přerovském zámku, v par-
ku Michalov nebo v obřadní 
síni matriky. „Ani ty prstýnky 
nejsou vždy pravidlem. Někdy 
dostává prstýnek od ženicha 
jen nevěsta, někdy nejsou vů-
bec a měli jsme i případ, kdy 
prstýnky svým rodičům vy-
tvořily jejich děti. Vzpomínám 
si i na velmi hezky vyvedený 
prstýnek z kovové matičky, 
kdy nám ženich říkal, že ten 
zlatý své ženě koupí, až na něj 
vydělá,“ podělila se o zážitky 

z obřadů Milada Stískalová, 
která je matrikářkou už dvě 
desítky let. 

Oddací místo přímo v ob-
řadní síni matriky si volí vět-
šinou partneři, kteří mají svat-
bu civilní, třeba jen ve čtyřech 
lidech. „Svateb jen se svědky 
bývá odhadem tak čtvrtina. Ty 
větší bývají na zámku, v tam-
ní obřadní síni. Jedna svatba 
na zámku měla dokonce od-

hadem tak dvě stovky hostů,“ 
popsala Stískalová. Svatební 
obřad ve stanovených ter-
mínech v Mervartově síni je 
zdarma, v Michalově ve sta-
novených termínech činí pro-
vozní poplatek za sňatek 2420 
korun a správní poplatek tisíc 
korun. Za mimořádný termín 
nebo jiné vhodné místo si musí 
budoucí manželé připlatit 
správní poplatek tisíc korun 

a provozní poplatek, který se 
pohybuje od tří do šesti tisíc, 
nejdráž přijde svatba v neděli 
nebo o svátcích.

Za svůj velký den si Micha-
lov vybrali i manželé Pavla 
a Jiří Klímovi z Přerova, kteří 
si řekli své ano letos v červen-
ci. „Svatbu jsme plánovali asi 
rok dopředu a Michalov jsme 
si zvolili za místo sňatku pro-
to, že bydlíme kousek od něj 
a moc se nám líbí,“ uvedl Jiří 
Klíma.

Na srpen měly matrikářky 
nahlášených osmnáct svateb. 
„Číslo se ale nemusí shodovat 
s uskutečněnými sňatky. Stá-
vá se, že se někdy snoubenci 
bez omluvy nedostaví. Pama-
tuji se na jeden termín sňat-
ků, bylo to oblíbené datum 
s opakujícími se čísly, kdy se 
nedostavily dokonce tři páry,“ 
uvedla Stískalová. 

A jaký je průměrný věk 
snoubenců? Tuto statistiku si 
na matrice nevedou, ale prů-
měrný věk ženicha bývá od-
hadem 35 let a nevěsty mají 
okolo 30 let. Sňatky velmi 
mladých lidí do dvaceti let jsou 
spíše výjimkou. Do svazku 
manželského ale vstupují i lidé 
po šedesátce.  Z cizích státních 
příslušníků letos v Přerově 
uzavřeli manželství občané 
Slovenska, Ruska, Ukrajiny 
a Indie.  (ilo)

MICHALOV je druhým nejčastějším místem pro sňatek, slavnostní obřady probíhají 
v květnici parku. V červenci si v Přerově řeklo ano 48 manželských párů.  Foto:  I. Lounová

Letos v novém dubnovém ter-
mínu zapsali rodiče v Přerově 
do prvních tříd 506 dětí. „K zá-
pisu přišlo o 69 dětí méně než 
v roce předchozím, který byl 
početně nejsilnější za posled-
ních 15 let,“ informoval vedoucí 

oddělení školství a mládeže Petr 
Hrbek. Podle jeho mínění, které 
vychází z demografi cké křiv-
ky narozených dětí, bude tento 
trend nižšího počtu nastupují-
cích dětí do základních škol po-
kračovat i v následujících letech.

Do prvních tříd letos míří nejméně dětí za posledních pět let

Letos ředitelé základních 
škol vydali 88 odkladů povin-
né školní docházky. „O od-
klad žádá písemně zákonný 
zástupce žáka v průběhu zá-
pisu. Zároveň musí doložit 
stanovisko odborného lékaře 
nebo psychologa a doporučení 
školského poradenského za-
řízení,“ upřesnil Petr Hrbek. 
Důvodem pro udělení odkladu 
bývá školní nezralost dítěte.

Nejvíce dětí (83) nastoupí 
do Základní školy Trávník, kde 
otvírají stejně jako loni hned 
čtyři  první třídy. Shodný počet 
tříd letos otevře i Základní škola 
J. A. Komenského v Předmostí, 
kde nastupuje 70 dětí, ale jedna 
třída bude určena dětem s va-
dami výslovnosti. Podmínkou 
pro zařazení do této speciální 
třídy je písemná žádost rodi-
čů dítěte a doporučení školské 
poradny. „Jedná se o první tří-
du výhradně pro děti se závaž-
nými logopedickými vadami. 

V takové třídě se může vzdě-
lávat nejméně šest a nejvíce 
14 žáků, kterým se věnuje spe-
ciální pedagog. Třída stejného 
zaměření byla nejblíže v Olo-
mouci a pro rodiče bylo mnoh-
dy problematické děti do jiné-
ho města přepravovat. Tímto 
krokem ulehčíme život nejen 
dětem, ale i jejich rodičům,“ in-
formoval náměstek primátora 
Tomáš Navrátil. Tři první tří-
dy otevře ještě Základní škola 
U Tenisu, kam nastoupí 68 dětí, 
ostatní školy otevírají buď dvě 
první třídy, nebo jen jednu.

Přípravnou třídu opakova-
ně letos otevře Základní škola 
Boženy Němcové. „Přípravné 
třídy navštěvují děti s odkla-
dem povinné školní docház-
ky, naplněnost takové třídy je 
maximálně patnáct žáků,“ do-
plnil Petr Hrbek. S přípravnou 
třídou mají v této škole učitelé 
dobré zkušenosti a otevírají ji 
už dvanáctým rokem. (ilo)

  Školáci mají letos o tři dny prodloužené prázdniny, budík si musejí natáhnout až v pondělí 4. září, kdy je první den nového školního roku. 
Do prvních tříd letos v Přerově nastoupí méně dětí, než tomu bylo v předchozích letech.  Do školních lavic v osmi základních školách zřizova-
ných městem tak usedne 418 prvňáčků.
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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

 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V PŘEROVĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

 Alšova u stadionu 6. a 20. 9.
 B. Němce za VST 13. a 27. 9.
 Bayerova 2 5. 9.
 Budovatelů 1 5. a 19. 9.
 Budovatelů 5 - 7 5. 9.
 Dvořákova park. u nemocnice 12. a 26. 9.
 Dvořákova u Rusalky 6. 9.
 Horní náměstí 11. 9.
 Husova dvůr 20. 9.
 Jasínkova u MŠ 21. 9.
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům  26. 9.
 Jižní čtvrť I/31 12. a 26. 9.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 5. a 19. 9.
 Kozlovská parkoviště 13. a 27. 9.
 Kozlovská u kašny 19. 9.
 Křivá 18. 9.
 Mervartova 8 4. a 18. 9.
 Mikuláškova 25. 9.
 Na Hrázi za mostkem 11. a 25. 9.
 Na Loučkách 15 14. a 29. 9.
 Na Odpoledni u lékárny 4. 9.
 nám. Fr. Rasche u parku  7. a 21. 9.
 Nerudova 33 7. 9.
 Optiky u lékárny 6. 9.
 Osmek - U Žebračky 4. 9.
 Petřivalského parkoviště 27. 9.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 13. a 27. 9.
 Purkyňova denní pobyt 20. 9.
 Riedlova křižovatka 11. a 25. 9.
 Seifertova u výstaviště 18. 9.
 Sokolská u MŠ 4. a 18. 9.
 Sokolská u V. Dlážka 18 11. a 25. 9.

 Svisle za samoobsluhou 12. a 26. 9.
 Šrobárova 13 5. 9.
 Tománkova u garáží 14. a 29. 9.
 Trávník u Chemoprojektu 19. 9.
 Trávník začátek 19. 9.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 11. 9.
 tř. 17. listopadu zezadu u VST 25. 9.
 U Rybníka u trafa 6. a 20. 9.
 U Tenisu  12. a 26. 9.
 V. Dlážka školní jídelna 4. 9.
 V. Novosady u kostela 7. a 21. 9.
 Vaňkova dvůr 29. 9.
 Wolkerova 15 21. 9.
 Wurmova za KSZ 19. 9.
 Za Mlýnem 3 18. 9.
 Žižkova u kašny 7. 9.
 Čekyně k Sokolovně 22. 9.
 Čekyně Na Červenici 1. 9.
 Čekyně Na Podlesí 8. 9.
 Čekyně Zámecká - Borošín 15. 9.
 Čekyně Zámecká u trafa 29. 9.
 Dluhonice točna 5. 9.
 Dluhonice u bývalé školy 12. 9.
 Dluhonice U Rozvodny 26. 9.
 Henčlov - Výmyslov 1. a 29. 9.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 1. a 29 .9.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 1. a 29. 9.
 Henčlov Zakladatelů (u býv.školy) 15. 9.
 Henčlov Zakladatelů 28 15. 9.
 Kozlovice Na Vrbovcích 7. a 14. 9.
 Kozlovice Tučínská 21. 9.
 Kozlovice U Pomníku 14. a 29. 9.

 Kozlovice začátek obce 7. a 21. 9.
 Lověšice Drážní 14. 9.
 Lověšice U Sokolovny 21. 9.
 Lýsky Dědina 8. 9.
 Lýsky Za Vodou 22. 9.
 Penčice Penčičky u obchodu 22. 9.
 Penčice V Kótě 8. 9.
 Popovice U Trati 1. a 15. 9.
 Popovice za kapličkou 29. 9.
 Předmostí 1. května 27. 9.
 Předmostí Hranická u býv. cihelny 20. 9.
 Předmostí křiž.Teličkova - Sportovní
 8. a 22. 9.
 Předmostí Olomoucká u stavebnin 13. 9.
 Předmostí Pod skalkou parkoviště 6. 9.
 Předmostí Tyršova u trafa 13. 9.
 Újezdec Nová čtvrť 29. 9.
 Újezdec Větrná u úř. 14. 9.
 Vinary Mezilesí II 22. 9.
 Vinary Růžová 1. 9.
 Vinary u garáží 8. 9.

 Vinary Ve Dvoře 15. 9.

 Vinary Za Humny u bytovky 29. 9.

 Žeravice Lapač 1. 9.

 Žeravice Pod Lesem 15. 9.

 Žeravice Suchý potok 29. 9.

Zahrádkářské osady 

 uvedená data prvního přistavení, po 
naplnění bude přistaven ještě jednou 
prázdný kontejner

 u Žebračky křižovatka 19. 9.

 parkoviště u Laguny 10. 10.

 pod nemocnicí č. 1 12. 9.

 pod nemocnicí č. 2 12. 9.

 pod nemocnicí č. 3 12. 9.

 pod nemocnicí č. 4 12. 9.

 u Kozlovic č. 1 12. 9.

 u Kozlovic č. 2 12. 9.

 naproti ČSAD 19. 9.
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Zmizelá místa v Přerově: Továrna Heinik a Juta
 Dnes už jen kovová brána připomíná v proluce Škodovy ulice dřívější existenci fabriky, která zaměstnávala více než čtyři stovky lidí. Strojí-

renskou výrobu v těchto místech založil už v roce 1863 Vincenc Heinik, postupem času k budově přistavil další objekty, až vznikl průmyslový 
komplex. V roce 1872 spustil provoz provazárenského zboží a nadále tu fungovala i strojírenská výroba. Konopná lana a jutové pytle se v této 
fabrice vyráběly ještě na konci dvacátého století a v provozu byla i slévárna. Až stavební uzávěra kvůli plánovanému průpichu v 90. letech 
stopla provoz slévárny a v roce 2001 ukončila i provoz Juty. 

Továrník Vincenc Heinik měl 
velké zásluhy na rozvoji stro-
jírenské výroby v Přerově. 
Narodil se v Lukavci u Fulne-
ku v roce 1818, zemřel v roce 
1884 v Přerově. Spolu s Jose-
fem Mendem zahájili provoz 
v mědikovecké dílně, jež byla 
umístěná v nynější Blahosla-
vově ulici číslo 72, vchod měla 
z Jateční ulice. „V roce 1859 
Vincenc Heinik zaměstná-
val 30 dělníků, někdy i více. 
V dílně se zpracovalo roč-
ně 220 q mědi, 150 q mosazi, 
100 q kovaného železa, 120 
q litého železa a 30 q plechu. 
Výroba tak nabyla továrního 
charakteru,“ popsal Jiří Lapá-
ček, ředitel Státního okresní-
ho archivu v Přerově. 
 Firma Heinik 
zaměstnávala až 450 lidí
V roce 1863 postavil Heinik 
obytný dům čp. 692 v trati 
Opleta, mezi dnešní Škodo-
vou a Kramářovou ulicí, a také 
provozní dílny nové továrny. 
V tomto období Heinik ješ-
tě rozšířil produkci o výrobu 
cukrovarnických strojů.

 „V roce 1870 Heinik při-
koupil za 1000 zlatých v trati 
Opleta další pozemky v těs-
ném sousedství mědikovec-
ké továrny. Na pozemcích 

vznikla stavba, která zprvu 
pozůstávala z dílny na výro-
bu provazárenského zboží, ale 
později k ní přistavěl další ob-
jekty - větší skladiště a v roce 
1884 ještě přístavbu nového 
průmyslového objektu,“ dopl-
nil Lapáček. Provoz provazár-
ny započal v roce 1872.

Společníkem ve fi rmě se Vin-
cenci Heinikovi stal inženýr 
Richard Končelík, který si vzal 
za manželku Heinikovu dceru 
Adolfínu. „V roce 1875 se obě 
továrny osamostatnily, do přá-
delny byl jmenován prokurista, 
továrnu na měděné a kovové 
zboží vedli oba majitelé dále 
sami,“ zmínil Jiří Lapáček.

Po smrti Vincence Heini-
ka v roce 1884 převzala závod 
Adolfína Končelíková, která 
zdědila veškerý majetek fi rmy 
- továrnu na měděné a kovové 
zboží i přádelnu konopí s par-
ními stroji, skladištěm a ve-
dlejšími budovami. „V roce 
1888 pracovalo u fi rmy Heinik 
137 dělníků, z toho 60 žen,“ 
doplnil Lapáček.

Adolfína Končelíková navá-
zala kontakty se dvěma ang-
lickými inženýry Hansem Ha-
miltonem Bennem a Arthurem 
Newmanem Darem, s nimiž 
založila roku 1901 společnost 
pro kovovou a strojní výrobu 

pod názvem Heiniks Erben & 
Comp., přádelna zůstala pod 
starým názvem. 

„Majitelé investovali znač-
né fi nanční částky do rozvoje 
strojní výroby, zreorganizo-
vali ji na strojírenský závod 
s produkcí třecích spojek pod 
značkou Benn,“ zmínil La-
páček. V roce 1908 postavili 
a zprovoznili ještě novou slé-
várnu. V prvním desetile-
tí první republiky pracovalo 
u fi rmy ve všech provozech již 
450 zaměstnanců.
Slévárnu i tkalcovnu 
čekalo znárodnění 
Po válečných letech došlo 
ke znárodnění fi rmy. Okres-
ní národní výbor v Přero-
vě zavedl pro fi rmu Heinik 
10. května 1945 národní sprá-
vu. Na základě výnosu minis-
terstva průmyslu z 25. července 
1946 byl ustanoven národním 
správcem provozu tkalcovny 
národní podnik JUTA, továrna 
juty a konopí v Praze. Strojírna 
Heinik byla od srpna roku 1948 
spolu s dalšími strojírenskými 
podniky v Přerově a ve Vlkoši 
začleněna do národního pod-
niku První brněnská a Krá-
lovopolská strojírna, závody 
Klementa Gottwalda Brno. 

V roce 1954 přešla celá strojí-
renská výroba z provozu Heinik 
do nového závodu. To umožni-
lo provést potřebnou generální 
opravu slévárny ve Škodově 
ulici. Musel být řešen i nedo-
statek sušicích prostor a opra-
vovaly se i šatny a koupelny. 
V této době slévárny všech 
sloučených závodů v Přerově 
již tvořily společný cech. V roce 
1958 se přistavovala u Heinika 
ve Škodově ulici nová sléváren-

ská hala pro strojovou výrobu 
a uskutečnila se úprava ruční 
formovny. Do nové provozov-
ny s vysokou a světlou střechou 
se ve Škodově ulici v 60. letech 
minulého století pak soustředi-
la veškerá slévárenská výroba 
ze všech provozů.

Závod Juta k 1. lednu 1972 za-
městnával 310 zaměstnanců, 
z toho 233 žen a 77 mužů. Mo-
touzy a šňůry se distribuovaly 
prostřednictvím podniku Řem-
po po celé republice, odběrateli 
pytlů se staly výkupní podniky, 
sladovny a cukrovary. Část pro-
dukce pytlů putovala do Nizo-
zemí, Dánska a Švédska.

V prosinci roku 1992 byla 
ve slévárně ve Škodově ulici 
provedena poslední tavba, poté 
byla výroba převedena do slé-
várny v areálu Přerovských 
strojíren. V důsledku hava-
rijního stavu objektů bývalé 
slévárny byla v polovině roku 
2009 na ploše asi šesti hektarů 
provedena demolice tří výrob-
ních hal a správní budovy.

Provoz v přerovském závodu 
Juta skončil v lednu roku 2001. 
„Jako důvod vedení společnos-
ti uvedlo, že kvůli dlouhodobé 
stavební uzávěře a plánované-
mu průpichu nebylo možné in-
vestovat do modernizace pro-
vozu,“ informoval Jiří Lapáček. 

S plánovaným průpichem 
města, který by se měl začít 
stavět v nejbližších letech, tak 
defi nitivně zanikne i brown-
fi eld bývalého areálu fi rmy 
JUTA a slévárny Heinik. Zmizí 
i vybydlené domy pro sociálně 
slabé ve Škodově ulici, které se 
staly ghettem města. Otevřené 
území s dopravní tepnou bude 
výzvou k novému urbanistic-
kému řešení území.  (ilo)

VSTUPNÍ BRÁNA ZE ŠKODOVY ULICE do závodu Juta. Snímek vznikl v 70. letech 
minulého století, Kdy v Jutě pracovalo 300 lidí.  Foto: Státní okresní archiv

POHLED NA SLÉVÁRNU, jak ji zachytil v 60. letech minulého století Miloš Sum.
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Přerované navštívili v Naardenu Muzeum Komenského
Poslední místo odpočinku 
Učitele národů, Jana Amo-
se Komenského, v holand-
ském Naardenu navštívili 
zástupci města. V letošním 
roce totiž uplynulo 80 let, kdy 
8. května 1937 proběhla v kap-
li valonské církve v Naardenu 
slavnostní inaugurace tohoto 
prostoru jako náhrobní kap-
le Jana Amose Komenského. 
„Při naší červencové návštěvě 
spřáteleného Cuijku mi přišlo 
líto, abychom se nepodívali 
na tak významné místo, které 
je spojeno s osobností patřící 
k nejvýznamnějším postavám 
českých dějin. Proto jsem ini-

cioval návštěvu pro nás Čechy 
tak pietního místa,“ uvedl za-
stupitel Zdeněk Schenk, kte-
rý je profesí archeolog a spolu 
se svým nedávno zesnulým 
kolegou Janem Mikulíkem se 
významně podílel na objevení 
základů školy jednoty bratr-
ské v Přerově, kde Komenský 
učil. 

Posledních čtrnáct let své-
ho života Komenský  strávil 
v nizozemském Amsterdamu, 
kde 15. listopadu 1670 zemřel 
ve věku 78 let. O několik dní 
později byl pohřben v Naar-
denu. „Velmi příjemným pře-
kvapením pro nás bylo, když 

na nás průvodkyně v kapli 
promluvila česky. Paní Jitka 
van Herrikhuyzen-Touško-
vá žije více než tři desítky let 
v Holandsku a jako dobro-
volnice provádí v muzeu ná-
vštěvníky,“ zmínil Zdeněk 
Schenk. Ten se spolu s radním 
Vladimírem Holanem setkal 
i s tamním ředitelem mauzo-
lea a Muzea Komenského Hans 
van der Lindem a předal mu 
publikaci  „Přerov–Na Marku. 
Příběh jednoho místa“, kte-
rá byla vydána právě v sou-
vislosti s loňským otevřením 
Památníku jednoty bratrské 
v Přerově. (ilo)

VĚTŠÍ POČET stánkařů a širší sortiment nabídnou ve čtvrtek 14. září farmářské trhy.  Foto: Ingrid Lounová 

BUSTA KOMENSKÉHO před stejno-
jmennou kaplí v Naardenu.  Foto: Z.Schenk

Farmářské trhy byly v létě slabší, s podzimem ožijí
Farmářské trhy v centru města pokračují 
i na podzim. Prodejci domácích produktů 
i pěstitelé ovoce a rostlin včetně výrobců 
keramiky a dřevěných předmětů se na ná-
městí TGM znovu objeví ve čtvrtek 14. září. 
Farmářské trhy budou otevřeny od 9 do 16 
hodin a své produkty nabídnou prodejci 
z celé Moravy. „Letní farmářské trhy měly 
slabou účast stánkařů. Jednak byla doba 
dovolených, a navíc se prodávající zalekli 
vysokých teplot. Na srpnových farmář-
ských trzích se zase podepsala ranní bouř-
ka, kdy prodejci ze severu Moravy nepři-
jeli kvůli spadlým stromům,“ informovala 
Jana Neradilová z Okresní agrární komory 
v Přerově. Trhů v Přerově se běžně účastní 
až čtyři desítky prodejců sýrů, uzenin, ko-
ření, mléčných produktů, koláčů a pečiva, 
domácího vína, nechybějí ani pěstitelé 
bylinek, trvalek a ovocných a okrasných 
dřevin nebo výrobci zdravých potravin 
včetně RAW tyčinek.   (ilo)



program dvorků

10 kultura

Otevřené dvorky nabídnou vše, jen ne nudu
  Jazzová i alternativní hudba, recitace veršů, výstavy fotografi í i výtvarných děl, tvorba vlastních kolá-

žových obrazů nebo třeba zpěv květin… To vše mohou nasát všemi smysly všichni, kteří v neděli 10. září 
vyrazí odpoledne do centra města nebo přesněji do pěti přerovských dvorků. 

 „Chtěli jsme, aby se dvorky 
staly místem setkání, kde se 
lidé pobaví, potkají se svý-
mi známými a stráví příjemné 
nedělní odpoledne v zákou-
tích města, která dříve možná 
ani neznali,“ nastínila orga-
nizátorka akce Marta Jandová. 
V minulém roce se Přerované 
podívali do pěti dvorků, letos 
si pro ně organizátoři připra-
vili stejný počet, čtyři dvor-
ky jsou jiné než loni, jen jeden 
zůstal na stejném místě. „Tento 
dvorek jsme nazvali Výtvarný, 
jedná se o místo za průchodem 
V Průvanu na Žerotínově ná-
městí. Tam letos plánujeme 
výstavu fotografi í z podobných 
akcí, které jsme v minulých 
letech uspořádali – třeba ze 
Dne sousedů nebo tvorby pří-
rodního koberce na náměstí,“ 
doplnila Jandová. Zajímavou 
a nevšední podívanou bude ur-
čitě sledování malířky Věrky 
Vybíralové při její dynamické 
rychlokresbě. Mladá výtvarni-
ce je totiž známá i z celostátní 
talentové soutěže, v níž nadchla 
svým uměním televizní diváky.

Mladí lidé i příznivci alter-
nativních směrů by si určitě 
neměli nechat ujít dvorek In-
duStrojil v bývalé Strojilově 
tiskárně. Tam zazní hudební 
performance i undergroundo-
vá poezie Petra Šinágla, k vi-
dění bude i takzvaný streetart. 

Lidé, kteří zamíří na Bota-
nický dvorek, se ocitnou v ráji 
květin – těch skutečných i na-
malovaných, a dokonce se 

mohou do nich i zaposlouchat. 
„I květiny totiž umějí produ-
kovat tóny, které se pomocí 
techniky snímají. Není to pří-
liš známé, ale i květiny zpívají 
a jejich tóny mají blízko k vážné 
hudbě,“ nastínila Jana Kostu-
rová, spoluorganizátorka akce.

Rodiče s dětmi by zase ne-
měli vynechat hravý dvorek 
za Letní divadelní scénou. Ka-
menný prostor mezi hradba-
mi vyplní maňásci, sluníčka, 
zvířátka a polštáře přerovské 
textilní výtvarnice Dagmar 
Mráčkové a loutky divadla 
Přerovský Kašpárek. „Děti se 
budou moci ve výtvarné díl-
ně seznámit s básničkami pro 
děti od Josefa Kainara, samy si 
je omalovat, ozdobit tiskátky 
a odnést domů,“ zmínila Dag-

mar Mráčková. O originální 
ztvárnění Kainarových básní 
se postará zase malířka Anna 
Sypěnová.

Fotopoetický dvorek za cuk-
rárnou Třešinka nabídne ná-
vštěvníkům výstavu fotografi í 
Zuzany Štolcové a zájemci si 
budou moci vytvořit i origi-
nální obraz. „Budeme tvořit 
koláž – panorama města z do-
stupných snímků vytvořených 
historickou metodou kyano-
typie,“ informovala fotograf-
ka Zuzana Štolcová. Všechny 
dvorky se veřejnosti otevřou 
ve 13.30 hodin a zůstanou pří-
stupné do 17 hodin. Jediné, co 
by udělalo pořadatelům čáru 
přes rozpočet, by bylo špatné 
počasí. Za deště by dvorky zů-
staly zavřené.  (ilo)

Na básníka Přerované nezapomněli, 
pokřtí mu knihu a věnují i  lavičku

U příležitosti výstavy k stému výročí narození Josefa Kainara se 
v neděli 10. září ve 13 hodin v parčíku před Přerovankou uskuteč-
ní vernisáž výstavy Třináct kytar. Na slavnosti zahraje a zazpívá 
kapela Entuziasté a lidé si poprvé budou moci prohlédnout lavič-
ku Kainarku, což je dárek Přerovanů svému rodáku – básníkovi, 
muzikantovi, výtvarníkovi a fotografovi v jedné osobě. „Lavička 
vznikla podle návrhu sochařky Pavly Voborník Kačírkové a archi-
tekta Milana Šušky a bude mít své trvalé místo u kašny před Přero-
vankou,“ informovala Marta Jandová, která je kurátorkou výstavy 
o Kainarovi. Od pondělí 11. září bude výstava k vidění ve Výstav-
ní síni Pasáž. Po uzavření přerovských dvorků se v 17.30 hodin 
na pěší zóně Wilsonovy a Jiráskovy ulice uskuteční Večeře pro 
Kainara. K mání bude skutečné jídlo i duchovní strava. Lidé si 
totiž budou moci zakoupit knihu Josef Kainar a Přerov. Ještě 
předtím se publikace dočká slavnostního křtu. O hudební do-
provod se postará Jazzový kvartet Petra Stojana a Kainarovy 
verše přednese Čestmír Beťák, na básníka zavzpomíná i olo-
moucký herec a muzikant Richard Pogoda.  (ilo)

Kainarovo léto pokračuje. 
Posílejte snímky s veršem 
Josef Kainar byl ne-
jen básník a muzikant, 
ale i vášnivý fotograf. 
A k této jeho posledně 
jmenované profesi se 
vztahuje soutěž, kterou 
na začátku léta vyhlá-
silo město Přerov. Úkol 
účastníků fotografi cké soutě-
že není tak těžký. Stačí poslat 
na níže uvedenou adresu sní-
mek z Přerova nebo z nějaké 
přerovské akce a připojit k němu 
vlastní originální verše. „Přero-
vané sice rádi fotí, ale zatím to 
vypadá, že nemají poetické ná-
pady a nechtějí veršovat. Sním-
ků do soutěže nám totiž přišlo 
zatím velmi málo. Nicméně ještě 
to mohou zájemci dohnat, soutěž 

pokračuje až do kon-
ce září,“ informovala 
mluvčí přerovské rad-
nice Lenka Chalupová. 
V říjnu pak budou fot-
ky uveřejněny na webu 
města a návštěvníci 
stránek budou sním-

kům  přidělovat body. Za prv-
ní místo získá autor snímku 5 
tisíc, za druhé 3 tisíce a třetí 
úspěšný fotograf dostane 2 tisíce 
korun. Fotky mohou zájemci po-
sílat až do konce září na adresu: 
fotosoutez.prerov@email.cz 

Fotosoutěže se mohou zúčast-
nit amatérští fotografové všech 
věkových kategorií s maximálně 
třemi snímky, jen nesmí zapo-
menout na krátké veršování.  (ilo)

Fotopoetický dvorek 
– cukrárna Třešinka, nám. TGM

  výstava fotografi í
  workshop – výroba vlastního 

díla technikou kyanotypie
Výtvarný dvorek
– Žerotínovo náměstí 44

  Věrka Vybíralová: dynamická 
rychlokresba: od 15.30 a 16.30 hod.

  výstava výtvarných prací stu-
dentů Gymnázia JŠ

  výstava fotografi í z přerovských 
akcí (Den sousedství, Velikonoční 
zastávky…)

  kapela Jazz za Bukem: od 13.30 
a 14.45 hod.

Alternativní dvorek InduStrojil 
– bývalá Tiskárna Strojil, 
zadní vchod z Palackého ulice

  vernisáž výstav výtvarných 
prací alternativních umělců 
+ hudba, od 13.30

  básnické okénko underground- 
Petr Šinágl, ve 14 hod.

  hudební kreace a improvizace 
+ performance, v 15 hod.

  výtvarná dílna D.I.Y a výtvarná 
dílna streetart, od 16 hod.

Hravý dvorek – vedle Letní 
divadelní scény, Horní náměstí

  prodejní výstava originálních 
hraček Dagmar Mráčkové

  výtvarné dílny pro děti s Annou 
Sypěnovou a D. Mráčkovou 
inspirované tvorbou J. Kainara

  loutky z divadla Přerovský 
Kašpárek

Botanický dvorek – terasa 
na hradbách pod Klubem Teplo

  výstava tvorby výtvarné dílny 
manželů Krkoškových

  zahradní rostliny – ukázky 
  semínkovna – nabídka semen zdarma
  květomluva – ukázky květin 

a jejich symbolika 
  zvuky a pohyby rostlin – poslech 

tajemné hudby květin

LONI SE PŘEROVSKÉ DVORKY s programem otevřely veřejnosti poprvé. Letošní 
druhý ročník slibuje zábavu i skvělé zážitky.  Foto: Ingrid Lounová 
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Víte, co se stalo za rohem?

Jana Zemková | redaktorka



12 kultura

Zářijová pozvánka na Dny evropského dědictví
Do některých památek vkročíte bezplatně

 Dny evropského dědictví otevřou také památky na Přerovsku. Letošním ročníkem se nese heslo 
„Památky a příroda“ – což bude v případě Přerova naplněno. Kromě mnoha „kamenných“ památek si 
zájemci mohou projít s průvodcem třeba i park Michalov a v něm mají možnost nahlédnout do skleníku, 
v němž se daří cizokrajným rostlinám. Aktuálně patří mezi nejvýstavnější kousky fíkovník a olivovník. 
„V Přerově proběhnou Dny 
evropského dědictví o víken-
du 9. a 10. září. Na zájemce 
čeká třeba sobotní prohlíd-
ka kostela svatého Michala, 
kam se mohou podívat ve tři 
hodiny odpoledne s průvod-
cem. Komentovaná prohlídka 
druhého přerovského koste-
la – svatého Vavřince, je na-
plánována na neděli rovněž 
na tři hodiny,“ řekla Miroslava 
Švástová z přerovského ma-
gistrátu. Bezplatné prohlídky 
se budou konat také v Muzeu 
Komenského, kam mohou ná-
vštěvníci přijít v neděli v 9.30, 
v 11, ve 13.30 a v 15 hodin. 
„Naplánovali jsme komento-
vané prohlídky výstavy Po-
klady z hůry, která přibližuje, 
jak se dříve žilo na Hané. Prů-
vodci představí architektu-
ru, interiéry, tradice, zvyky 
a činnosti v průběhu jednoho 
roku života na hanáckém ven-

kově. Prohlídky budou dvě 
a začínají v 10 a ve 14 hodin,“ 
prozradila Romana Nitková 
z Muzea Komenského. 

Zájemci o houbaření a zají-
mavosti ze světa mykologie se 
mohou podívat na jedinečnou 
výstavu Mykokosmos v Ornito-
logické stanici v Bezručově uli-
ci. Čtyři komentované prohlíd-
ky v časech 9, 11, 13 a 15 hodin 
budou pro zájemce bezplatné. 

Muzeum otevře zdarma 
i Helfštýn, kde jsou v plánu 
speciální prohlídky s plněním 
úkolů pro děti, prokládané po-
věstmi a hádankami. Kdo chce 
středověký hrad zažít v rámci 
akce „Putování po Helfštýně“, 
měl by být na místě v 10, ve 12, 
ve 14 a v 16 hodin.
Pro zájemce bude rovněž v so-
botu zpřístupněný pravo-
slavný chrám svatého Cyrila 
a Metoděje, Městský dům, 
židovský hřbitov, Památník 
lovců mamutů a také zámek, 
zvonice a hasičské muzeum 
v Dřevohosticích. Přesný roz-
pis prohlídek je k dispozici 
na www.ehd.cz  (ilo)

Vokál bude slavit, 
hledá mužské hlasy
Přerovský Smíšený pěvecký 
sbor Vokál právě vstupuje už 
do své 55. sezony. Své význam-
né půlkulatiny hodlají členové 
sboru oslavit spolu s posluchači 
na jaře dvěma velkými kon-
certy, kdy každý z nich bude 
věnovaný jinému hudebnímu 
žánru. „Stále se však potýkáme 
s nedostatkem mužských hla-
sů. Rádi bychom proto do na-
šich řad přivítali muže, kteří 
rádi zpívají a nebojí se sborové-
ho zpěvu spojeného s veřejným 
vystupováním,“ uvedla Petra 
Kubíková, předsedkyně sboru. 
Zájemci mohou přijít na zkouš-
ku sboru každé pondělí od 17.30 
hodin do koncertního sálu ZUŠ 
Bedřicha Kozánka. 

Připomeňme, že Vokál má 
za sebou velmi úspěšnou se-
zonu. V průběhu dubna přiví-
tal a společným koncertem se 
uvedl se slovenským pěveckým 
sborem Hron Banská Bystrica. 
V květnu uspořádal regionál-
ní koncerty v rámci zájezdu 
„Tour de Haná“ a sezonu završil 
v červnu tradičním jarním kon-
certem pod hradbami na Letní 
divadelní scéně. Olomoucký 
kraj sbor prezentoval na Mezi-
národním festivalu pěveckých 
sborů  Alta Pusteria v Itálii.  (ilo)

V galerii města je poprvé k vidění komiks ze sci-fi  světa
Velkoformátové komiksové 
seriály mladého přerovského 
kreslíře Marka Matějčka zapl-
ní stěny Galerie města Přerova 
předposlední zářijový týden. 
Trojice na sebe navazujících 
příběhů nadchne zejména ty 
návštěvníky, kteří obdivují 
výstižnou zkratku, techniku 
perokresby a sci-fi . 

Výstava Nedokončený pří-
běh zavede návštěvníka do fi k-
tivního města plného mutantů. 
Komiks Galerie města Přerova 
představí vůbec poprvé ve své 
sedmileté historii.

Přerovský rodák Marek 
Matějček absolvoval stu-
dium hutního zpracování skla 
na umělecké průmyslovce 
ve Valašském Meziříčí a poté se 
stejné tematice věnoval v ate-
liéru skla profesora Ronyho 
Plesla na Vysoké škole umě-
lecko-průmyslové v Praze. 
„Od sklářského designu se ale 
zatoulal ke kresbám, jež hodlá 
vydat v souborné sbírce kres-
lených povídek z děsivého a fu-
turistického světa s pracovním 
názvem Virgoplex 13. A právě 
zmíněné autorovy ilustrace 
budou hlavní osou připravova-
né výstavy,“ zve na ojedinělou 
podívanou kurátorka výstavy 

Lada Galová. Některé kresby 
fi xem autor digitálně koloruje, 
jiné budou k vidění jen v čer-
nobílé variantě. Jednu celou 
stěnu ve foyer zaplní digitální 
piktogramy, které mají spoji-
tost s autorovými fantastický-
mi příběhy.

Matějčkovy komiksy nás za-
vedou do vědecko-fantastické 
sféřy, v níž autor čerpá i z my-
tologie. „Virgoplex 13 pojedná-
vá o astronautovi, který cestu-
je na neznámou planetu, kde 
najde zvláštní formy života. 
Druhý seriál na něj přímo na-

vazuje a pojednává o pouštních 
lidech, odvedených do met-
roplexu Virgo, kde slouží jako 
genetický materiál pro výrobu 
nové kosmické super rasy,“ 
shrnuje Marek Matějček. Děj 
třetího dílu Aquaron pak po-
jednává o vnitřní oceánické 
sféře uvnitř planety a útěku 
mořských lidí z jejich vězení 
v chladné Nové Oceánii.

Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 21. září v 17 hodin, 
zpěvem a hrou na mandolínu 
ji doprovodí jihlavská hudeb-
nice Ellen Makumbirofa.  (ilo)

VÝSTAVA mladého přerovského výtvarníka Marka Matějčka dá návštěvníkům 
nahlédnout do komiksového světa sci-fi  příběhů.       Foto: archiv MM 

NA HELFŠTÝN, tentokrát bez peněženky, se mohou vydat výletníci v neděli 
10. září, kdy bude tato památka zpřístupněna zdarma.  Foto: Ingrid Lounová
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Přerované v srpnu zdolali čtyřtisícovku Gran Paradiso
 Devatenáct členů oddílu vysokohorské turistiky KČT TJ Spartak Přerov se na začátku srpna vydalo 

do Gran Paradiso v západních italských Alpách nedaleko francouzských hranic. Sedmnácti z nich se po ná-
ročném výstupu podařilo nejvyšší horu národního parku Gran Paradiso s výškou 4061 metrů pokořit.
Skupina vysokohorských tu-
ristů vyrazila auty v sobotu 
5. srpna brzy ráno na italské 
vysokohorské sedlo Paso dell 
Stelvio. To je známé také z etap 
cyklistického závodu Giro d’I-
talia. „Z tohoto místa, které se 
nachází v nadmořské výšce 
2758 metrů, jsme vyšli v rám-
ci aklimatizace na třítisícovku 
Monte Scorluzzo. V sedle jsme 
ze soboty na neděli přenocovali. 
Část výpravy přespala ve sta-
nech, někteří v hotelu. V neděli 
ráno jsme auty pokračovali přes 
Milano do národního parku 
Gran Paradiso,“ popsal přípra-
vu na výstup Tomáš Beránek, 
předseda oddílu vysokohor-
ské turistiky Spartaku Přerov. 
Na parkovišti Pont Breuil si 
všichni nabalili batohy a před 
18. hodinou vystoupali na chatu 
Vittorio Emanuelle 2. „Předpo-
věď počasí pro nadcházející den 
byla vynikající, důkazem toho 
byla plná chata turistů všech 
národností. V pondělí 7. srp-
na ve 4 hodiny ráno nás čekala 
snídaně. Před pátou hodinou, 
ještě za tmy, jsme ve skupinách 
vyráželi s čelovkami na vý-
stup,“ vyprávěl Beránek. 

Nejdříve stoupali skalnatým 
terénem až do výšky 3300 m, 
tam už začínal ledovec. „Na-
sadili jsme sedáky a mačky 
a vytvořili jsme čtyři lano-
vá družstva – dvakrát po pěti,  

po čtyřech a po třech členech. 
Kvůli trhlinám v ledovci, kte-
rých bylo na trase hned něko-
lik, jsme se navázali na lano,“ 
popsal nutné jištění zkušený 
vysokohorský turista. Poča-
sí výpravě při výstupu přálo. 
„Nefoukalo, sníh byl zmrzlý 
a dařilo se nám rychle nabírat 
výšku. Nejdřív jsme používali 
trekové hole a pak cepíny,“ za-

vzpomínal Beránek. Ve výšce 
kolem 3700 metrů už horolezce 
zahřívalo slunce, o sto metrů 
výše si naplánovali odpočinko-
vou přestávku. „Závěrečných 
250 výškových metrů jsme už 
stoupali pomaleji, vzduch byl 
řidčí. Častěji jsme zastavovali, 
ale bylo to dobré. Nikdo neměl 
problémy s výškou, žádné toče-
ní hlavy, závratě ani nevolnost,“ 

vylíčil Beránek. Mezi 9. a 10. ho-
dinou už byla všechna družstva 
u vrcholu. „Sundali jsme mačky 
a po vrcholové skalce jsme se 
vyšplhali k sošce Madony, ty-
pické pro tento vrchol. Rozhled 
dokola byl nádherný. Viditel-
nost skvělá, viděli jsme Mont 
Blanc, Matterhorn, Monte Rosu 
a další známé evropské veliká-
ny,“ podělil se o zážitek z výstu-
pu Tomáš Beránek. 

Pak už přišlo na řadu ne-
zbytné focení a po sestupu ze 
skalky si všichni opět nasadili 
mačky a navázali se do lano-
vých družstev. Poté je čekal 
sestup stejnou cestou po le-
dovci dolů. „Zvláštní opatrnost 
byla zapotřebí při překračová-
ní trhlin. Rozehřáté ostrým 
sluncem bývají mostky přes 
ně méně pevné a jsou nebez-
pečnější než ráno za mrazu,“ 
doplnil své vyprávění Berá-
nek. Po zdolání ledovce po-
kračovali skalnatým terénem 
až k chatě. „Tento úsek se nám 
zdál nekonečný v porovná-
ní s tím, jak rychle jsme ho 
ráno ještě za tmy i s čelovka-
mi vyběhli,“ dodal Beránek. 
Na chatu dorazila jednotlivá 
družstva mezi 13. až 15. hodi-
nou, celý výstup jim trval osm 
až deset hodin.

„Odměnili jsme se zaslou-
ženým pivem a ráno po šesté 
hodině jsme sestoupili k au-
tům a rozjeli jsme se k domo-
vu,“ popsal Tomáš Beránek. 
Po cestě domů už přemýšleli, 
kam zase vyrazí příští rok.  (ilo)

Rádi se hýbete? Můžete se zapojit do nácviku na slet
 Desítky hodin nácviku skladeb čeká od září všechny cvičence, kteří se rozhodnou, že se stanou 

součástí sletu sokolů. V pořadí už XVI. všesokolský slet bude v příštím roce a je o to slavnostnější, že si 
připomínáme sté výročí založení Československé republiky. 
Devět měsíců dělí sportovce 
od chvíle, kdy se poprvé po-
staví na značku v sokolovně 
a po hodinách trpělivého ná-
cviku před zaplněnými tribu-
nami předvedou to, co se díky 
svým vedoucím naučili. V Pře-
rově bude krajský slet v příštím 
roce v sobotu 16. června, v Pra-
ze od 1. do 6. července 2018. 

„Na přípravě skladeb se po-
dílelo mnoho lidí. Ať už jsou 
to ti, kteří skladby vymysleli, 
napsali podrobné popisy, na-
cvičili ukázky, nebo vymys-
leli úbory a náčiní,“ nastínila 
Helena Sedláčková, župní ve-
doucí sletové skladby Děti, to 
je věc Sokola Přerov, která už 
loni v listopadu v Praze zhlédla 
všech jedenáct skladeb. S ná-
cvikem začali vedoucí skladeb 

už od února a od září začne ná-
cvik v jednotách.

„Samotné zahájení se usku-
teční 23. září, kdy celou re-
publikou proběhne Sletová 
štafeta a tím ofi ciálně zahájíme 
sletový sokolský rok,“ popsala 
zahájení sletu, které je pro so-
kolské jednoty vyvrcholením 
jejich tělocvičného snažení.

V Přerově se bude nacvičo-
vat osm skladeb. „Skladba pro 
nejmenší se jmenuje Méďové  
a cvičí ji rodiče s dětmi. Je to 
velmi milá skladba pro dvou- 
až pětileté děti, které cvičí 
s plyšovým medvědem, ten je 
chvíli hračkou a podruhé zase 
polštářkem,“ nastínila skladbu 
pro nejmenší cvičence Helena 
Sedláčková. Skladba pro před-
školáky se nazývá Noty a pro 

mladší školní děti nese název – 
Děti, to je věc. Starší žactvo má 
skladbu Cirkus, ženy si zacvi-
čí Ženobraní a ženy–seniorky 
zase Cestu. Skladba pro muže 
se jmenuje Borci a skladba Prin-
cezna republika je určena pro 
muže a ženy–seniory a ti budou 
cvičit na hudbu a písně Karla 
Hašlera. „Myslím si, že sklad-
by nejsou náročné, trvají pět až 
sedm minut. Mně se skladby líbí 
a cvičenci budou mít na sobě 
hezké a slušivé moderní úbory,“ 
doplnila Sedláčková. Všechny 
skladby se budou nacvičovat 
v hodinách cvičení nebo v ji-
ném vymezeném čase. „Mým 
favoritem je skladba Cirkus, za-
zní v ní hudba ze seriálu Cirkus 
Humberto i z muzikálu Pomá-
da. Je svižná, nápaditá a veselá 

a mohla by se líbit i jedenáctile-
tým až patnáctiletým  děvčatům 
a klukům, kterým je určena,“ 
naznačila Helena Sedláčková, 
která se těší, že v sokolovně uvi-
dí i neznámé tváře. „Budeme 
rádi, když přijdou noví zájem-
ci – děti i dospělí jakéhokoliv 
věku, všechny přijmeme,“ uza-
vřela Sedláčková.  (ilo)

LONI VYSOKOHORŠTÍ TURISTÉ zdolali rakouský Wiesbachhorn (3564 m) , letos 
pokořili čtyřtisícovku Gran Paradiso v italských Alpách.  Foto: Kristýna Štenclová 

Z historie sletu

Na prvním sokolském sletě si v roce 
1882 na Střeleckém ostrově v Praze 
zacvičilo 696 cvičenců. V roce 1948 
se na XI. sletě vystřídalo na ploše 
stadionu 118 000 cvičenců.
Po obnovení Sokola v roce 1990 se 
v roce 1994 na XII. sletě na Strahov-
ském stadioně předvedlo 23 000 
lidí.  Na zatím posledním XV. sletě 
v roce 2012 cvičilo 15 000 nadšen-
ců ve dvou programových dnech 
na stadionu v Edenu.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov

Eva Machalová, 725 017 083

2. 9. Tatenice–Strážová–Hoštejn, 
21 km, vlak 8.06 hod., vede Sedláková
7. 9. Červenohorské sedlo–Vřesová 
studánka–Kouty nad Desnou, 14 km, 
vlak 6.06 hod., vede Láhnerová
7. 9. Vinary–Čekyně–Přerov, 11 km, 
autobus v 7.50 hod., autobusové 
nádraží, stanice č. 4, vede Szabóová
9. 9. Dušná–Vsacký Cáb –Valašská 
Bystřice, 17 km, vlak 7.46 hod., vede-
Bernátová
14. 9. Troubelice– Úsov–Moravičany, 
15 km, vlak 7.08 hod., vede Pěček
16. 9. Ruda nad Moravou–Radomi-
lov–Bludov, 17 km, vlak 6.06 hod., 
vede Pospíšilová
21. 9. Horka–Skrbeň–Příkazy, 11 km, 
vlak 8.06 hod., vede Láhnerová
21. 9. Bezuchov–Dřevohostice, 
10 km, autobus v 9.20 hod., auto-
busové nádraží, stanice č. 23, vede 
Jančová
23. 9. Nový Malín–Vikýřovice–Šum-
perk, 21 km, vlak 7.08 hod., vede 
Sedláková
30. 9. Den železnic Praha, vlak 6.06 
hod., vede Sedláková 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov

Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

2. 9. Rajnochovice–Klínec–Lázy– 
U Holáňů–Jablůnka, 15 km, vlak 7.35 
hod., vede H. Dittelová
6. 9. Naučná stezka Elišky z Kunštátu  
u Senice na Hané, 10 km, vlak 7.08 
hod., vede C. Punčochářová.
10.–16. 9. České Švýcarsko, vlakový 
zájezd s pěší turistikou, vede I. Žalu-
dová. 
20. 9. Rapotín–Bukový kopec–Rej-
chartice– Velké Losiny, 14 km, vlak 
6.06 hod., vede J.Pěček.       
23. 9. Valašská Bystřice–Vsacký 
Cáb– Huslenky, 16 km, vlak 6.05 hod., 
vede I.Žaludová.
27. 9. Lipník nad Bečvou –Podhů-
ra–Helfštýn–Gabrielka–Týn nad 
Bečvou, 13 km, vlak 8.26 hod., vede 
E. Krejčí.
30. 9. Srbsko–Svatý Jan pod Skalou–
Beroun, 14 km, přihlášky předem, 
vede I. Žaludová.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

 2. 9. Přerovské kopky – běžecká 
trasa i pro pěší turistiku: Přerov–
Hvězdárna–Švédské Šance–Kocan-

da–Holý vrch–Dobrčice–Švédské 
Šance–Hvězdárna–Přerov (25, 10 
km). Organizátorem akce je Alexandr 
Salachov, start v 9 hod. u Sportovní 
haly v Přerově. Závod je určený pro 
jednotlivce i dvoučlenná družstva.
5. 9. Schůze restaurace Pivovar, 
v 19 hod., promítání z akcí
7. –10. 9. Dny vysokohorské turistiky 
na skalách Ždárských vrchů, celostát-
ní sraz VHT ve Sněžném, cvičné lezení 
na skalách Žďárských vrchů nebo pěší 
túry,  doprava po vlastní ose  
23. –24. 9. Stříbrná stezka 1. den 
Odry–Fulnek–Kaménka–Heřmán-
ky–Spálovský mlýn, nocleh, 2. den 
Spálov–Dobešov–Odry–Pohoř–
Kletné–Suchdol nad Odrou, 50km, 
vede Stanislav Kuchařík, odjezd 
vlakem 8.23 hod.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

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

Výstavy:

Do 1. 10. Houby, kam se podíváš! 
Výstava je zaměřena na kresebné 
zobrazení hub v minulosti a součas-
nosti. Představí, jak vypadají jedlé 
a jedovaté houby v mnohonásobném 
zvětšení na školních nástěnných 
obrazech. Kaple přerovského zámku.

Do 18. 10. Výstava Poklady z hůry aneb 
Jak se žilo na Hané přibližuje prostřed-
nictvím zjednodušených stylizovaných 
rekonstrukcí různých staveb a jejich 
interiérů rok na hanáckém venkově 
v době před 150 lety. Část výstavy je 
věnována 50. výročí vzniku Folklor-
ního souboru Haná Přerov a snímkům 
muzejní fotografky Jitky Hanákové.

Akce

10. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví – vstup do stálých expo-
zic s průvodcem zdarma v 9.30, 11, 
13.30 a 15 hod. Délka jedné prohlídky 
90 min. Komentované prohlídky 
výstavy Poklady z hůry aneb Jak se 
žilo na Hané. Začátek komentované 
prohlídky v 10 a ve 14 hod. v pokladně 
přerovského zámku.
19. 9. Hanácký kroj v 19. století – 
přednáška k výstavnímu projektu 
Poklady z hůry. Přednáška Broni Millé 
- mistryně rukodělné výroby krojo-
vých součástí. 
30. 9. Umělecko–historický vlako-
vý zájezd do Šumperku a Velkých 
Losin. Odjezd vlaku v  7:08 (Os 3860 
směr Olomouc). Přihlášky je nutné 
odevzdat v pokladně přerovského 
zámku. Bližší informace na e-mailu 

lukes@prerovmuzeum.cz  

Muzejní edukace 
pro veřejnost 
a zájmové skupiny:

Poklady z hanácké půdy aneb Jak se 
žilo u Křópalů 
Program pro školy, rodiny s dětmi 
a ostatní zájemce , interaktivní formou 
doprovází výstavu „Poklady z hůry...“ 
Objednávky 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.

Výstavy:

Do 31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran.

Akce:

2. 9. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky 
odchytu. Celoevropská akce pro-
pagující ochranu netopýrů. Jeskyně 
Na Turoldu v Mikulově. Doprava 
vlastní. Od 19.30 hod., jednotné 
vstupné 20 Kč.
4. 9. Houbařské pondělí. Přednáška. 
Od 17 hod. v budově ORNIS.
8. 9. Jablíčka a hrušky – skleněná 
vitráž. Výtvarná dílna s Veronikou 
Matlochovou. Přihlášky:  kosturova@
prerovmuzeum.cz nebo na 581 219 910. 
Od 16 hod. v budově ORNIS.  
9. 9. Prohlídka parku Michalov 
s průvodcem, nahlédnutí do historie 
a ukázky zajímavých dřevin. Odchod 
od ORNIS v 9 hod.
10. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví – vstup zdarma. Bezplatné 
komentované prohlídky výstavy 
„MYKOKOSMOS“. Časy prohlídek: 9, 
11, 13 a 15 hod.
14. 9. Léčivé houby – přednáška 
mykologa Jiřího Polčáka. Od 17 hod., 
Korvínský dům na Horním náměstí.
23. 9. Oslavy lesa – Dřevo je cesta. 
Stánek ORNIS s „datlími“ aktivitami, 
zábava i poučení o lese pro malé 
i velké. Od 11 do 16 hod., Rudolfova 
alej, Olomouc.
30. 9. Houbařská vycházka do Hos-
týnských vrchů – Tesák. Určování 
hub v terénu s Jiřím Polčákem. Sraz 
v 8 hod. u autobusové zastávky 
na Tesáku (odjezd z Přerova v 7 hod.).
Za nepříznivého počasí se vycházka 
nekoná.
30. 9. –1. 10. Okresní zahrádkářská 
výstava ČZS Stánek ekoporadny. 
Zámek v Hustopečích nad Bečvou, so 
10– 17, ne 10–16 hod.
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 

HRAD HELFŠTÝN 

Denně mimo pondělí: 9–17 hod.

Do 29. 10. Expozice historické min-
covny v suterénu paláce a Expozice 
archeologie na hradě Helfštýn v tzv. 
poděbradské baště na palácovém 
nádvoří.
Do 29. 10. Expozice uměleckého 
kovářství v suterénu hradního paláce. 

Akce:

10. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví - vstup zdarma. Speciální 
prohlídky spojené s plněním úkolů 
animačního sešitu pro děti – Putová-
ní po Helfštýně – pověsti, hádanky, 
omalovánky apod. Časy prohlídek: 10, 
12, 14 a 16 hod.  
16. 9. Hradní kejkle – rozmanitá 
přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů. 
V průběhu dne řada workshopů. Více: 
www.helfstyn.cz 
23. 9. Komentované noční pro-
hlídky. Nutná rezervace do 15. 9. 
na mail: helfstyn@volny.cz nebo tel. 
581 797 093

MĚSTSKÝ DŮM

7. 9. Šlágr band – VIP show, zábavný 
pořad s hvězdami TV Šlágr, v 18 hod.
10. 9. Nedělní taneční party pro se-
niory, hraje Mini, v 13.30 hod.,
16. 9. Čiperkové – zábavné odpoled-
ne pro rodiny s dětmi od 3 let, v 15.30 
hod. 
20. 9. Chvilková slabost – jímavá 
komedie o manželství, kořeněná 
napínavou pointou k zamyšlení. 
Hraje: David Matásek, Petra Špalková 
a Sandra Černodrinská, v 19.30 hod.
24. 9. Nedělní taneční party pro seni-
ory, hraje Dechovka, v 13.30 hod.
1. 10. Jaroslav Wykrent 100 + 1 – křest 
zpěvníku. V roli hosta Jarek Nohavica, 
v 19.30 hod.

Taneční kurzy pro mládež

9., 15., 22., 27. 9. Kurz T1 začátek v 17.30 
hod., kurz T2 začátek ve 20 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:

7. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK, Žerotínovo nám. 36, 8–17 hod.
18. 9.– 16. 10. Základy ovládání PC 
s Windows 10 – počítačový kurz pro 
začátečníky, učebna MěK, Žerotínovo 
nám. 36, každé po 9–11 hod. (jen pro 
přihlášené účastníky)
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18. 9.–16. 10. MS Excel 2013 pro začá-
tečníky – počítačový kurz, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
každé po 16–18 hod. (jen pro přihlá-
šené účastníky)
20. 9. Labyrint záhad – přednáška 
s Arnoštem Vašíčkem, sál Ministerstva 
zemědělství ČR, Wurmova 2, od 17 hod.
25. 9. Kulturní akademie knihovny 
na téma Petr Bezruč – bard slezského 
lidu, učebna MěK v Přerově, od 13 hod. 
26. 9. První videopřednáška dalšího 
semestru VU3V s názvem České ději-
ny a jejich souvislosti, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 10–12 
a 13–15 hod. (jen pro přihlášené)

Akce pro děti:

8. 9. Klub hráčů (stolní hry), pobočka 
MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
14–16 hod.
15., 22., 29. 9. X-BOX (oblíbené pohy-
bové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
15., 29. 9. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.

Akce v místních částech:

14. 9. Tvořivé dílny – podzimní deko-
race, Čekyně, od 16 hod.
9. 9. Tvořivé dílny – pletení košíků 
z pedigu, Dluhonice, od 15 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A

4. 9. Bude Alzheimerova choroba 
nemocí 21. století? Přednáší Olga 
Župková, v 10.15 hod.
4. 9. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
5. 9. Vycházka do Psího útulku 
v Dluhonicích, krátká vycházka. 
Sraz v 10.20 hod. v centru SONUS. 
Předpokládaný návrat ve 12.30 hod. 
Pamlsky pro zvířátka s sebou.
11. 9. Rukodělná činnost: drátkování – 
Veronika Matlochová, v 10.15 hod.
12. 9. Vycházka (dlouhá): Žebračkou 
do Lýsek. Sraz v 10.30 hod. u restau-
race Michalov. Předpokládaný návrat 
ve 12.30 hod.
13. 9. Kavárna pro seniory: Itálie 
– Cinque Tori – přednáší Ladislav 
Župka
18. 9. 10:15 hod. Rukodělná činnost: 
drátkování – Veronika Matlochová
23. 9. Celocharitní výlet: poutní kostel 
Křtiny a Sloupsko–šošůvské jesky-
ně. Je možno vzít s sebou i vnoučata. 
Cena: dospělý 250 Kč, dítě 150 Kč. 
Přihlášky u Martiny Krejčířové tel. 
777 729 521. Odjezd v 7.30 hod. z par-
koviště na Šířavě, naproti kostela. 
25. 9. Sluneční soustava – Slávek 
Beran, 10.15 hod.
25. 9. Cvičení paměti – hodina plná 
her, v 11.15 hod. 
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v po a čt od 9 do 10 hod. 
Internet pro seniory
vždy v po od 9 do 13 hod. Lektor je 
přítomen od 12 do 13 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY 

V MICHALOVĚ

3. 9. Academic Jazz Band, 
v 15–17 hod.

3. 9. Dance Club Přerov – kloboukové 
odpoledne. Vzpomínka na dobu, kdy 
byly klobouky, slunečníky a rukavič-
ky součástí garderóby, v 15.45 hod.

Mykologická výstava

22. –23. 9. Výstava hub v Klubu 
Teplo, v pátek 9–19 hod., sobota 
9–17 hod. Na výstavě bude k vidění 
vše, co roste v našich lesích. V pátek 
v 16 hod. je na programu přednáška 
mykologa Jiřího Polčáka na téma – 
jedlé houby, v sobotu v 10 hod. na 
téma – jedovaté houby a ve 14 hod. 
na téma – naše hřiby. Po oba dva dny 
bude otevřena mykologická poradna.

SVČ ATLAS a BIOS

14. 9. Zápis do kroužků na Atlase, Žiž-
kova 12, 14–18 hod.

18. 9. Zápis do kroužků v Biologické 
stanici v Bezručově ulici, 14–18 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA

8.–10. 9. Mistrovství světa družstev 
v ringu Rajnochovice

15.–17. 9. dědeček Čoko a babička 
Deli – víkend pro rodiče s dětmi 
v Rajnochovicích

19. 9. Vladimír Mišík a ETC Klub Teplo, 
ve 20 hod.

22.–24. 9. Zaklínač – víkend pro děti

27. 9. James Harries s kapelou Klub 
Teplo, ve 20 hod.

28. 9. –1. 10. Vysoké Tatry – pro 
zdatné turisty
28. 9. –1. 10. Sporto na pouti – víkend 
pro děti i rodiče s dětmi

DUHA KLUB RODINKA
Želatovská 12

 7. 9. RIO Laguna – sportovní odpole-
dne pro celou rodinu. Atrakce: ovečky 
s pasteveckým psem, od 16  hod. 
Zápis do Miniškolky AJORodinka – 
malý kolektiv dětí, provozní doba 
6–16 hod., domácí strava.
Zápis do kroužků: Malý badatel – pro 

děti od 4 let, cvičení s nejmenšími 
– pro rodiče s dětmi 6–12 měsíců, 
Montehrátky s batolátky – pro rodiče 
s dětmi 2–3 roky a 1–2 roky, hravá 
hudební angličtina –  pro děti 3–7 let, 
Tělocvičení s Rodinkou – pro rodiče 
s dětmi od 2 let 

RETRODISKOTÉKA

1. 9.  Ring volný aneb Hezky česky – 
poslechová diskotéka Boba Přidala 
a Jirky Pavlištíka, hity 80. a 90. let 
z domácí hudební scény, předzahrád-
ka Městského domu od 19 – 22 hod.

BLUES NAD BEČVOU

8. 9. Blues Gang – restaurace Pivo-
var, ve 20 hod.
9. 9. Noah Wotherspoon, americký 
bluesrockový kytarista, nádvoří 
Pivovaru Zubr, v 17 hod.

EVROPSKÝ FESTIVAL PTACTVA 

30. 9. Pozorování ptactva u tova-
čovských jezer, sraz v 8 hod. u sádek 
Hradeckého rybníka v Tovačově. 
Průvodci budou zkušení ornitologové 
z Moravského ornitologického spolku. 
Zájemci navštíví hráze Křenovského 
a Hradeckého rybníka. V těchto dnech 
je možno na rybnících pozorovat orly 
mořské, orlovce, čejky chocholaté, 
kulíky zlaté i bledé, jespáky bojovné, 
hvízdáky, kopřivky a čírky. Možná se 
již objeví i první severské husy nebo 
datel černý – pták roku 2017. 
Více:www.mos-cso.cz

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – 1.-10. září 2017                                       změny vyhrazeny!

dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity

venkovní areál

(dle počasí)

Pondělí zavřeno 10 – 16 10 – 16 senioři 13 – 14

10 – 20

Úterý 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Středa 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Čtvrtek 10 – 20 10 – 20 10 – 20 senioři 13 – 14

Pátek 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Sobota 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Neděle 10 – 20 10 – 20 10 – 20

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – 11.-29. září 2017                                     změny vyhrazeny!

dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity

venkovní areál

(dle počasí)

Pondělí zavřeno 6.15 –7.30
9–13

6.15 –7.30
9–13 senioři 13 – 14

za
vř

en
o

Úterý 14 – 20 6.15 – 7.30
9 – 21

6.15 – 7.30
9 – 21

Středa 18 – 20 6.15 – 7.30; 9 –14
18 – 21

6.15 – 7.30; 9 –14
18 – 21

Čtvrtek 18 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 13
14 – 16; 18 – 21

6.15 – 7.30; 9 – 13
14 – 16; 18 – 21 senioři 13 – 14

Pátek 14 – 20 6.15 – 7.30
9 – 21

6.15 – 7.30
9 – 21

Sobota 10 – 20 10 – 20 10 –20

Neděle 10 – 18 10 – 18 10 – 18

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY (JAK SE PLAVE V UVEDENÉ DNY)

Sobota 30.9. 13 – 17 13 – 17 zavřeno
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Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187Trafačka – krámek pro radost

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 9. v 17.30 hod. HURVÍNEK A KOU-

ZELNÉ MUZEUM 3D
1. 9.  ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
2. 9.  v 17.30 hod. EMOJI VE FILMU 2D
2. 9.  ve 20 hod. ANNABELLE 2: ZRO-

ZENÍ ZLA 2D, titulky, od 15 let
3. 9.  v 15 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
3. 9. v 17 hod. ATOMIC BLONDE: BEZ 

LÍTOSTI 2D, titulky, od 15 let
3. 9. v 19 hod. CESTA ČASU 2D, titulky
4. 9. v 17.30 hod. DUNKERK 2D, titulky
4. 9. ve 20 hod. BARRY SEAL: NEBES-

KÝ GAUNER  2D, titulky
5. 9. v 17.30 hod. ANNABELLE 2: ZRO-

ZENÍ ZLA 2D, titulky
5. 9. ve 20 hod. SVĚT PODLE DALI-

BORKA 2D
6. 9. v 17.30 hod. ROK SE SVĚTOVÝMI 

MALÍŘI: LEONARDO 2D, titulky
6. 9. ve 20 hod. ART: TULIPÁNOVÁ 

HOREČKA 2D, titulky, od 15 let
7. 9. v 18 hod. ČERVENÁ 2D, dokument, 
hudební
7. 9. ve 20 hod. TO 2D, titulky, od 15 let
8. 9. v 17.30 hod. EMOJI VE FILMU 3D, 
dabing
8. 9. ve 20 hod. TERMINÁTOR 2: DEN 

ZÚČTOVÁNÍ 3D, titulky, od 12 let
9. 9. v 17.30 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
9. 9. ve 20 hod. TO 2D, titulky, od 15 let

10. 9. v 17.30 hod. ŠPUNTI NA VODĚ 2D, 
Biosenior
10. 9. ve 20 hod. DUNKERK 2D, titulky 
11. 9. v 17.30 hod. HURVÍNEK A KOU-

ZELNÉ MUZEUM 3D
11. 9. ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
12. 9. v 17.30 hod. ZABIJÁK A BODY-

GUARD 2D, titulky, od 15 let 
12. 9. ve 20 hod. TERMINÁTOR 2: DEN 

ZÚČTOVÁNÍ 3D, titulky
13. 9. v 17.30 hod. EMOJI VE FILMU 3D, 
dabing 
13. 9 ve 20 hod. DAVID GILMOUR ŽIVĚ 

V POMPEJÍCH 2D, titulky, koncert
14. 9. v 17.30 KTERÝ JE TEN PRAVÝ 2D, 
titulky
14. 9. ve 20 hod. AMERICKÝ ZABIJÁK 
2D, titulky,od 15 let
15. 9. v 17.30 VÍNO NÁS SPOJUJE 2D, 
titulky a degustace vín Vinum predmos-
tensis
15. 9. ve 20 hod. ANNABELLE 2: ZRO-

ZENÍ ZLA 2D, titulky, od 15 let
16. 9. v 17.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 2D, 
dokument
16. 9. ve 20 hod. PROJEKT 100: PLANE-

TA OPIC 2D, titulky
17. 9. v 17.30 hod. ČERNÝ PETR 2D, digi-
tálně restaurovaný 86 
17. 9. ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 

OPIC 3D, titulky

18. 9. v 17.30 hod.  BARRY SEAL: 

NEBESKÝ GAUNER 2D, titulky

18. 9. ve 20 hod. TEMNÁ VĚŽ 91 minut 
2D, titulky

19. 9. v 17.30 hod. TERMINÁTOR 2: DEN 
ZÚČTOVÁNÍ 3D, titulky

19. 9. ve 20 hod. LOGANOVI PARŤÁCI 

2D, titulky

20. 9. v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL 2D, Biosenior

20. 9. ve 20 hod. TO 2D, titulky

21. 9. v 17.30 hod.  LEGO® NINJAGO® 
FILM 3D, dabing

21. 9. ve 20 hod.  KINGSMAN: ZLATÝ 

KRUH 3D, titulky od 15 let

22. 9. v 17.30 hod. DOBRÝ ČASY 2D, 
titulky, od 15 let

22. 9. ve 20 hod.  TERMINÁTOR 2: DEN 

ZÚČTOVÁNÍ 3D, titulky

23. 9. v 17.30 hod. KINGSMAN: ZLATÝ 

KRUH 2D, titulky, od 15 let

23. 9. ve 20 hod.  PROJEKT 100: BRAZIL 

2D, titulky, od 15 let 

24. 9. v 15 hod. MUZZIKANTI 2D, Biose-
nior

24. 9. v 17 hod. KŘIŽÁČEK 2D

24. 9. v 19 hod. DUNKERK 2D, titulky

25. 9. v 17.30 hod.  KTERÝ JE TEN PRAVÝ 

2D, titulky

25. 9. ve 20 hod. KINGSMAN: ZLATÝ 

KRUH 2D, titulky, od 15 let 

26. 9. v 17.30 hod. LEGO® NINJAGO® 
FILM 2D, dabing 

26. 9. ve 20 hod. TO 2D, titulky, od 15 let 

27. 9. v 17.30 hod. ART: SAMA 2D

27. 9. ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D

28. 9. v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

DEZERTÉR 2D

28. 9. ve 20 hod. BLACK SABBATH: THE 

END OF THE END  2D, titulky, od 15 let, 
koncert

29. 9. v 17.30 hod.  LEGO® NINJAGO® 

FILM 3D, dabing 

29. 9. ve 20 hod. AMITYVILLE: PROBU-

ZENÍ 2D, titulky, od 15 let

30. 9. v 17.30 hod. AMITYVILLE: PRO-

BUZENÍ 2D, titulky, od 15 let

30. 9. ve 20 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

DEZERTÉR 2D

BIJÁSEK
3. 9. v 10 hod. HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM 2D

10. 9. v 15.30 hod. JÁ, PADOUCH 3, 2D, 
dabing

17. 9. v 15.30 hod. VELKÁ OŘÍŠKOVÁ 

LOUPEŽ 2, 2D, dabing

24. 9. v 10 hod. LEGO® NINJAGO® FILM 
2D, dabing 

Změna programu vyhrazena

Díla umělců ze spřáteleného holandské-
ho Cuijku budou v Galerii města Přerova 
k vidění až do 17. září. Poté olejomalby, 
grafi ky, fotografi e i kované a keramické 
objekty holandských výtvarníků vystří-
dá výstava přerovského rodáka Marka 
Matějčeka. Jeho Nedokončený příběh 
zavede návštěvníky do komiksového 
smýšleného světa plného mutantů. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 21. září 
v 17 hodin, zpěvem a hrou na mandolínu 
ji doprovodí jihlavská hudebnice Ellen 
Makumbirofa.

Během září si mohou návštěvníci 
Galerie Eso prohlédnout a obdivovat 
také tvorbu keramického ateliéru 
z Okrouhličky rodiny Trbuškových. Ti 
se věnují dekorativní a zahradní kera-
mice už od roku 2004. Vyrábějí svícny, 
světelné objekty a fi gurální plastiky. 
Spolupracují s renomovanými  gale-
riemi v Čechách a na Slovensku a jsou 
mnohaletými vystavovateli na nej-
větších českých keramických akcích 
v Berouně a v Kunštátě, kde za svou 
tvorbu získali několik ocenění.

Na Trafačce jsou k vidění origi-
nální tašky s osobitým rukopisem  
Zuzany Krajčovičové. Textilní 
výtvarnice pochází z Bratislavy 
a je absolventkou Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, 
kde studovala u prof. Bohuslava 
Felcmana. Po absolutoriu se usadila 
ve Slavonicích, kde v roce 1994 
založila dílnu, v níž vznikají ručně 
tištěné textilie. Její tašky, kabelky, 
ubrusy i recyklovaná stará křesla 
 zdobí tisky roztančených postavi-
ček a rostlinných i zvířecích motivů.

Do 8. září si mohou lidé prohlédnout 
výstavu Dvacet let poté…, jež se vrací 
k povodním, které 7. července 1997 
zasáhly Přerov. Od 11. září ji vystřídá 
výstava Třináct kytar, jež představí 
přerovského rodáka - básníka, hudeb-
níka, výtvarníka a fotografa Josefa 
Kainara, který žil v Přerově v letech 1917 
až 1934. V hlavním sále Pasáže pokra-
čuje výstava díla Petra Kuby 
s názvem Malba a socha, ta je k vidění 
až do 29. září. Malíř a sochař Kuba čerpá 
své náměty z mýtů, evropské duchovní 
kultury i bezprostředně ze života.


