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KRÁTCE

Tříkrálová sbírka
pomáhá v nouzi
Lidé na Přerovsku byli k tří-
královým koledníkům štěd-
ří a na začátku ledna jim 
do kasiček vhodili bezmála 
907 tisíc korun. Nejvíce pe-
něz se už tradičně vybralo 
v Troubkách, tamní obyva-
telé přispěli na charitu téměř 
80 tisíci korunami. V Přero-
vě a příměstských částech se 
vykoledovalo 169 718 korun, 
což je o 20 tisíc víc než vloni. 

„V Přerově a příměstských 
částek se do Tříkrálové sbírky 
zapojilo 32 skupinek koled-
níků,“ uvedla Emílie Šmído-
vá, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky v Přerově. Výtěžek ze 
sbírky putoval na Tříkrálové 
konto Charity České republi-
ky, po jeho přerozdělení do-
stane přerovská charita zpět 
částku ve výši asi 526 tisíc 
korun. „Peníze chceme použít 
na koupi automobilu pro Cha-
ritní pečovatelskou službu, 
polohovací postele pro domácí 
hospicovou péči a na podpo-
ru služeb přerovské charity,“ 
upřesnila Martina Krejčířová 
z Oblastní charity Přerov. Část 
výtěžku pomůže lidem, kteří 
se v průběhu roku dostanou 
do tíživé životní situace.  (ilo)

Model zámku si mohou návštěvníci  ohmatat
Nevidomí a slabozrací mají 
od ledna důvod pro návště-
vu Muzea Komenského v Pře-
rově. Poprvé si totiž mohou 
„prohlédnout“ haptický mo-
del přerovského zámku, kte-
rý vznikl ve spolupráci muzea, 
Tyfl ocentra a města Přerova. 
„Haptický model zámku z dílny 
olomouckého restaurátora Ota-
kara Ručka umožní nevidomým 
a slabozrakým hmatové vjemy, 
díky nimž si udělají představu 
o této kulturní památce,“ uvedl 
15. ledna při slavnostním odha-
lení modelu v přerovském mu-
zeu Petr Bradáč z olomouckého 
Tyfl ocentra. Nevidomí budou 
mít zároveň možnost přečíst si 
o zámku texty v Braillově písmu. 

Přerovský zámek je v pořadí 
šestým haptickým modelem, 
který vzešel z dílny restaurá-
tora Otakara Ručka. „Model je 
vyrobený z lipového dřeva, je 
bez suků a lakovaný, aby byl 
příjemný na dotek. Střecha je 
z hrubšího materiálu, aby ces-
ta ruky rozeznala rozdíly mezi 
střechou a fasádou,“ popsal 
autor modelu Otakar Ruček. 
Mezi prvními návštěvníky, 
kteří si přišli model osahat, 
byl nevidomý Michal Hlaváč. 
„Ohmatal jsem si celý model, 
hlavně rozsáhlou střechu a ku-
želovitou věž zámku, zámek je 
obrovský,“ podělil se o první 

dojmy Michal Hlaváč, kterého 
doprovodila pracovnice pře-
rovské Sjednocené organizace 
pro nevidomé Jana Doupalová. 
„Většina expozic bývá v mu-
zeích pod sklem, což je pro ne-
vidomé nevhodné. Tento model 
je prvním exponátem v mu-

zeu, který si budou moci sami 
osahat,“ zhodnotila novinku 
pro nevidomé Doupalová. Se 
zavřenýma očima si mohou 
model zámku ohmatat i vidící 
návštěvníci. Hmatové „prohlí-
žení“ je příjemné a zprostřed-
kovává nové zážitky.  (ilo)

HAPTICKÝ MODEL přerovského zámku je z olomoucké restaurátorské dílny 
Otakara Ručka. Prvním nevidomým, který si hmatem „prohlédl“ model zámku, 
byl Michal Hlaváč z Přerova.  Foto: Ingrid Lounová 

Novou radní 
je Hana Mazochová
Zastupitelé města na svém 
lednovém zasedání zvolili no-
vou radní Přerova – Hanu Ma-
zochovu (ANO). Rada města 
Přerova je tak po zářijovém 
odstoupení Radka Pospíšilíka 
(Za prosperitu Přerova a jeho 
místních částí) a vypovězení 
koaliční smlouvy touto stra-
nou, znovu jedenáctičlenná. 
I když z původní vládnou-
cí čtyřkoalice – Společně pro 
Přerov, ANO 2011, Za prospe-
ritu a Nezávislí, vystoupi-
li i posledně jmenovaní, Ru-
dolf Neuls, který za Nezávislé 
ve volbách kandidoval, radním 
nadále zůstal.  (ilo)

Primátor Přerova napsal otevřený dopis, reaguje na Děti Země
  Zoufalé dopisy, které druhé desetiletí odcházejí z přerovské radnice na ministerstvo dopravy, se už 

dnes počítají na kila. Naštvaní představitelé města se domáhají dostavby dálnice D1 Přerov – Říkovice. 
Poslední dopis poslal 19. ledna primátor Vladimír Puchalský ministru dopravy Danu Ťokovi a reaguje v něm 
na rozhodnutí krajského soudu o odkladném účinku žaloby, kterou podaly Děti Země proti rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí povolit výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.

„Nastalá situace vyvolá zpož-
dění vydání všech povolení 
a návazně na to i posunutí ter-
mínu zahájení stavby úseku 
0136 řádově – v lepším případě 
– o měsíce,“ napsal primátor. 
V dopise zdůrazňuje, že je roze-
stavěný úsek Lipník – Přerov, 
který má být dokončen v roce 
2019. Na ten měla navazovat 
část Přerov – Říkovice. Už dnes 

je ale jisté, že se pokračující 
úsek nezačne v příštím roce 
stavět a pro Přerov to bude zna-
menat jediné. Kamiony sjedou 
z dálnice do Přerova, který ještě 
více ucpou – a Přerované se bu-
dou v kotli plném výfukových 
zplodin o to více dusit. „V této 
situaci, kdy lidé mají dýchací 
a jiné zdravotní potíže, dostala 
prostor organizace Děti Země, 

která se odvolává proti tomu, 
že stavba dálnice protne půdu, 
kde žijí křečci polní, skokani 
štíhlí, batolci červení a dalších 
třiadvacet chráněných druhů 
živočichů. Už jsem jednou dě-
tem Země vzkázal, že je pro mě 
zdraví každého Přerovana více 
než zdraví křečka polního,“ 
řekl primátor Puchalský.

 Pokračování na straně 2
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POZVÁNKY

Na jaře začnou opravy chodníků a cyklostezky 
na třídě 17. listopadu

  Po loňské rekonstrukci chodníků a cyklostezky na Velké Dlážce 
přijde letos na jaře řada na třídu 17. listopadu. Asfaltový povrch chod-
níků i stezek je v těchto místech rozpraskaný a po častých opravách 
zaplátovaný. Opravovat se budou obě strany pro pěší i cyklisty, a to 
od podchodu až k okružní křižovatce ulic Bří Hovůrkových, Dvořáko-
va a Želatovská. Nový živičný povrch získá i chodník ve Dvořákově 
ulici, který vede k bývalé porodnici. Celková délka opravovaného 
úseku bude 1,2 kilometru. 

Začátek realizace rekonstruk-
ce je naplánovaný na duben. 
„Práce budou spočívat ve vy-
bourání stávajícího asfaltu 
na chodnících a cyklostezkách 
a pokládce nových asfaltových 
vrstev. Chodník od cyklostez-
ky bude oddělený 30centi-
metrovým pruhem s reliéfní 
zámkovou dlažbou, což vy-
tvoří výrazný dělicí pruh mezi 
chodníkem a cyklostezkou,“ 
uvedl Zdeněk Dostál z přerov-
ského magistrátu. Na pravé 

straně, od základní umělecké 
školy až po okružní křižovat-
ku u Hané, přibude i nové ve-
řejné osvětlení. Původní cena 
rekonstrukce byla odhadnuta 
na 7 milionů 200 tisíc korun. 
„Nám se podařilo vysoutěžit 
nižší cenu, rekonstrukce tak 
přijde na 4,5 milionu korun,“ 
upřesnil Zdeněk Dostál.

Město už chystá projektovou 
dokumentaci na další úsek 
cyklostezky, která povede
z Velké Dlážky a napojí se na 

Komenského ulici. „Bude se 
jednat o jednostrannou obou-
směrnou cyklostezku, která 
plynule naváže na cyklostez-
ku na Velké Dlážce, povede 
kolem škol v Palackého ulici 
a vyústí až u Gymnázia Jaku-

ba Škody,“ popsal náměstek 
přerovského primátora Pavel 
Košutek. Na podzim  proběhne 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a s realizací cyklostez-
ky se počítá až na jaře příštího 
roku.  (ilo) 

STARÝ ROZPRASKANÝ litý asfalt na chodnících na třídě 17. listopadu rozbijí sbí-
ječky a nahradí jej nový živičný povrch. Cyklostezka od chodníku bude oddělená 
pruhem z reliéfní zámkové dlažby.  Foto: Ingrid Lounová

Přerovští Rádci mohou hodnotit vánoční program na náměstí
Jak se vám líbily přerovské vánoční trhy? 
Na to se ptají radní města svých Rádců.
Novoročním ohňostrojem, který byl kvů-
li technické závadě odpálen až na Tři krále, 
defi nitivně skončily v Přerově oslavy Vá-
noc.  Teď, když se Vánoce 2017 v Přerově 
staly vzpomínkou, se radní města chtějí ze-
ptat svých Rádců, jak se jim vánoční oslavy 

pod hlavičkou soukromé fi rmy zamlouvaly. 
V rámci dotazníku se jich ptají, jak se jim lí-
bil program, prodejní sortiment, výzdoba 
a podobně. „Odpovídat mohou do soboty 10. 
února. Přerované mohou zhodnotit, jak se 
jim pětitýdenní oslavy líbily. Mají možnost 
zaškrtávat předpřipravené odpovědi, ale 
i volně formulovat své názory či postřehy,“ 

informovala Jana Pivodová z přerovského 
magistrátu. Do projektu Přerovský rádce, 
který slouží radním města jako poradní hlas, 
se do dnešního dne přihlásilo 207 lidí. Skupi-
na ale rozhodně není uzavřená – kdo se chce 
zúčastnit ankety a přihlásit se k Přerovským 
rádcům, může se kdykoliv registrovat na ad-
rese: prerovsky.radce@prerov.eu.  (red)

Jak plní  koalice 
Plán pro Přerov
Současná přerovská koalice 
vstupuje do posledního roku své-
ho funkčního období. Na strán-
kách města je k dispozici čerstvě 
aktualizovaný Plán pro Přerov, 
v němž si mohou zájemci přečíst, 
co všechno bylo občanům slí-
beno, co z toho už bylo splněno 
a které úkoly ještě na radní če-
kají. Plán pro Přerov 2014-2018 
je k nahlédnutí na hlavní strán-
ce www.prerov.eu. (ilo)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou  
v pondělí 19. února v sále 
Městského domu. Jejich jed-
nání začíná v 15 hodin a pří-
mý přenos mohou zájemci 
sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red) 

Primátor otevřeným dopisem reaguje na Děti Země
Dokončení ze strany 1

Primátor, který s Danem Ťo-
kem o nutné dostavbě dálni-
ce D1 osobně mluvil už v roce 
2015, ho teď ve svém otevřeném 
dopise žádá, aby pro urychle-
ní povolovacího procesu bylo 
postupováno podle zákona 
číslo 416/2009 Sb., o urychle-
ní výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronic-

kých komunikací. Vyzývá, 
aby Ředitelství silnic a dálnic 
požádalo o vydání společného 
povolení, ke kterému je pří-
slušný stavební úřad příslušný 
k povolení stavby, a to podle § 
15 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona. „Tento postup vydá-
ní jednoho povolení neumožní 
napadat opravnými prostřed-
ky -  včetně soudních žalob 
– zvlášť změnu územního roz-

hodnutí a poté stavební povo-
lení, a povede tedy ke zrychle-
nému povolovacímu procesu,“ 
píše Vladimír Puchalský mi-
nistru Danu Ťokovi. Připomí-
ná i to, že úředníci stavebního 
úřadu přerovského magistrátu 
jsou připraveni ke spolupráci 
a nabízejí technickou pomoc 
příslušnému speciálnímu sta-
vebnímu úřadu k vydání spo-
lečného povolení stavby.  (lech)

Město má nové webové stránky
Od poloviny ledna má město 
po deseti letech nové webo-
vé stránky. Jejich výhodou je 
i samostatná mobilní verze 
pro chytré telefony či tablety. 
Na stránkách je věnován i vět-
ší prostor upoutávkám na dění 
ve městě, v jejich dolní části je 
k dispozici přímé vyhledává-
ní kontaktů z telefonního se-
znamu a výpis z úřední desky. 

„Uživatelé by mohli ocenit mo-
dernější vzhled webu - a úřed-
níci, kteří stránky spravují, 
mají k dispozici pokrokověj-
ší redakční systém,“ zmínila 
mluvčí přerovské radnice Len-
ka Chalupová. Webové stránky 
pro město vytvořila společnost 
as4u, která vzešla z výběrové-
ho řízení, město za ně zaplatilo 
462 tisíc korun.  (ilo)

Nemáte listy 
ve své schránce?
Přerovské listy distribuuje 
do všech domácností v Přero-
vě a v místních částech Česká 
pošta. V případě, že vám ne-
byly Přerovské listy doručeny 
do schránky, pište reklama-
ci na adresu: jitka.castkova@
ceskydomov.cz, do kopie pak 
na e-mailovou adresu: lenka.
chalupova@prerov.eu. (ilo)
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PODLE ČEHO JSTE 
SE ROZHODOVALI 
V PRVNÍM KOLE 
PŘI VOLBĚ 
PREZIDENTA?

 Denisa Šindarová
Dalo mi to 
velkou práci, 
protože tady 
dlouhodobě 
nežiju, tak 
nevím. Ale 
radila jsem se 
doma s ro-

diči, tak doufám, že jsem vy-
brala dobře.

Miroslav Grohmann
Dlouho jsem 
ani nepře-
mýšlel. Já 
věřím tomu 
současnému 
prezidentovi 
a podle toho 
jsem volil. 

Moje volba byla jasná.

Josef Lochman
Ani mi to 
nedalo vel-
kou práci. 
Rozhodoval 
jsem se po-
dle vlastní-
ho úsudku. 
S l e d o v a l 

jsem debaty v televizi a jsem 
přesvědčený, že jsem vybral 
správně. 

Božena Pospíšilová
H o d n o t i l a 
jsem odpo-
vědi kandi-
dátů a hned 
od první 
debaty jsem 
měla jasno, 
koho zvolím.

Marcela Haraštová
M y š l e n -
ky jsem si 
utřídila při 
poslední te-
levizní de-
batě, kde se 
sešlo osm 
k a n d i d á t ů . 

A to mě přesvědčilo, že moje 
volba, pro kterou jsem se roz-
hodla, je ta správná.

Text a foto: Ingrid Lounová

Komise pro občanské záležitosti zve na setkání jubilantů,
loni uspořádala i pět zlatých svateb a jednu kamennou
Jubilanti pětasedmdesátníci se letos sejdou stej-
ně jako loni ve třech termínech. „První setkání 
75letých občanů máme naplánováno na úterý 
20. března. Oslavenci se sejdou s představite-
li města v Městském domě,“ informovala Lenka 
Tomečková z kanceláře přerovského primátora. 
Další setkání 75letých občanů bude 24. dubna 
a 15. května, vždy v Městském domě. Komise pro 
občanské záležitosti pořádá také zlaté a diamanto-
vé svatby. „Loni jsme uspořádali sedm jubilejních 
svateb – pět zlatých, po padesáti letech společného 
života, jednu smaragdovou – po 55 letech, a jednu 
kamennou, což znamená, že manželé spolu žijí 65 
let,“ upřesnila Lenka Tomečková. Zájemci o uspo-
řádání těchto jubilejních svateb se mohou hlásit 
u Lenky Tomečkové, tel. 581 268 452, e-mail: len-
ka.tomeckova@prerov.eu   (ilo)

Volili jsme prezidenta: v 1. kole vyhrál Zeman
 Vysoká volební účast provázela první kolo prezidentských voleb. K volebním urnám v Přerově přišlo 

58 procent voličů. A jak 1. kolo v Přerově dopadlo? Přerované dali nejvíce hlasů současnému prezidentovi 
Miloši Zemanovi, toho volilo 51 procent přerovských voličů, druhý postupující kandidát Jiří Drahoš získal 
v Přerově hlasy od dvaceti procent voličů. Výsledky druhého kola voleb nebyly v době uzávěrky známy.

Nejstarší voličkou v Přerově 
byla 103letá Růžena Malíková 
z domova pro seniory, do vo-
lební urny tam vhodil svůj hlas 
i 98letý Květoslav Bartošík. 
„Pro starší generaci jsou volby 
vždy událostí. Hezky se ob-
léknou, dámy se pěkně učešou 
a přijdou volit. Některé hůře se 
pohybující klienty domova pro 
seniory doprovodily i jejich 
pečovatelky,“ uvedla Renata 
Sílešová, členka volební komi-
se v domově pro seniory. 

Možnost volit preziden-
ta republiky si nenechali ujít 
ani obyvatelé z domů s pečo-
vatelskou službou. Za těmi, 
kteří nemohli přijít osobně, 
se vydali členové volebních 
komisí s přenosnou urnou. 
„Obyvatelé pečovatelského 
domu v Předmostí nás očeká-
vali, těšili se, že budou volit. 
Do přenosné volební urny tam 
vhodilo svůj hlas osmadvacet 
tamních obyvatel,“ informo-
val Ondřej Podolinský z před-

mostského volebního okrsku 
číslo 16. 

V jedenapadesáti přerov-
ských volebních okrscích 
proběhly volby bez incidentů 
a hladce. „Měli jsme i kontrolu 
z Olomouckého kraje a vše bylo 
v pořádku,“ doplnil Zdeněk 
Daněk z přerovského magist-
rátu. Výsledky z jednotlivých 
přerovských okrsků se sešly 
na magistrátě do dvou hodin 
po skončení voleb. 

 (ilo)

V PRVNÍM KOLE VOLEB prezidenta dali Přerované nejvíce hlasů současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, 
získal 51 procent jejich hlasů. Do volebních místností se voliči znovu vrátili 26. a 27. ledna. Foto: Ingrid Lo unová

PRVNÍ SETKÁNÍ 75letých jubilantů se letos v Městském 
domě koná 20. března.  Foto: Ingrid Lounová 
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Nové autobusy jsou pohodlnější pro cestující i řidiče
 Vyšší komfort cestujících i samotného řidiče a snadný nástup do nízkopodlažního vozu – to jsou hlavní 

výhody 11 nových autobusů, které jezdí od konce roku na městských linkách v Přerově. Společnost 
Arriva Morava, která loni na deset let vysoutěžila městskou autobusovou dopravu v Přerově, představila 
nové autobusy ve středu 10. ledna občanům.

Na modré autobusy v ulicích 
města si Přerované už zvyk-
li. Snadné nastupování si po-
chvalují hlavně maminky s ko-
čárky a starší lidé. „Nastupuje 
se mi výborně, výhodou je, že 
ani sedadla nejsou na stupín-
cích, jak to bývá v jiných auto-
busech,“ zmínil Václav Řoutil 
z Přerova, který se pohybuje 
s pomocí francouzských holí 
a pravidelně jezdí do Vinar. 
„Reagovali jsme na požadavky 
Přerovanů a v první části vozu 
je podlaha nízká a devět seda-
del není na podestách, což za-
jišťuje komfort pro starší ces-
tující nebo pro ty se sníženou 
schopností pohybu. Až druhá 
polovina vozu je zvýšená,“ vy-
světlil technický ředitel Arri-
vy Armin Cieslar.

Autobusy Iveco Crossway 
pojmou až 104 cestujících, 
z toho 36 míst je k sezení.  Po-
řizovací cena vozu bez daně 
činí 4,7 milionu korun.  „Au-
tobusy jsou dieslové a plní nej-
přísnější emisní normy. Dobře 
se vytápějí teplovodním sys-

témem i nezávislým etážovým 
topením,“ popsal Cieslar.

Novinkou v autobusech je 
informační LCD displej, který 
zobrazuje trasu linky i zastáv-
ky a hlavně možnost placení 
jízdného platební kartou v pří-
padě, že cestující nemá drobné.

Lepší pracovní prostředí má 
i řidič autobusu.„Šofér, který 
tráví celý pracovní den ve vo-
zidle, si zaslouží lepší komfort. 
Jeho sedadlo je proto polohova-
telné v šesti polohách,“ doplnil 
Cieslar.  Modré autobusy jsou 
nasazeny na nejvytíženějších 

linkách ve městě. „K zajištění 
městské autobusové dopravy 
v Přerově slouží 22 autobusů 
a jezdí s nimi 33 řidičů, z toho 
je šest žen,“ informoval Mi-
chal Pastrňák, obchodní ředi-
tel společnosti Arriva Morava. 
Průměrný věk řidiče je 47,4 
roku a průměrný hrubý mě-
síční plat činí 28 500 korun. 
A jak se osvědčily v profesi 
řidičů autobusů ženy? „Jsme 
s nimi velmi spokojení, pro-
tože mají větší zodpovědnost 
a jsou pozornější k cestujícím. 
Byli bychom rádi za více žen 
za volantem autobusů,“ reago-
val na otázku personální ma-
nažer Arrivy Morava Daniel 
Svoboda. „Dříve jezdili tako-
ví ti zamračení nerudní řidiči 
a ženy to změnily, jsou daleko 
přívětivější k cestujícím. Daly 
jinou dimenzi osobní přepra-
vě,“ pochválil řidičky Cieslar. 
A jak je vnímají jejich mužské 
protějšky? „Berou je v pohodě. 
Už jsme dokonce zaznamena-
li i jeden fi remní sňatek. Další 
zajímavostí je, že u naší fi rmy 
na Přerovsku jezdí jedna celá 
rodina. Řidiči autobusu jsou 
matka, otec i jejich syn,“ zmí-
nil skutečnost, která spojila 
profesní a osobní život jedné 
rodiny, Daniel Svoboda.  (ilo)

JEDENÁCT NOVÝCH nízkopodlažních autobusů jezdí od prosince  na nejvytíženěj-
ších linkách v Přerově. Jeden vůz pojme až stovku cestujících.   Foto: Ingrid Lounová

Senior taxi je u dříve narozených v kurzu, službu si pochvalují
  Služba Senior taxi v Přerově funguje od dubna loňského roku a ně-

kteří dříve narození ji využívají už pravidelně. Za loňský rok úředníci 
vydali 659 průkazů Senior taxi a šedým taxíkem, který vozí dříve 
narozené k lékaři nebo na úřady, se loni svezlo 1453 klientů.
„Nejčastěji senioři využívají 
službu Senior taxi pro přepravu 
do nemocnice nebo do ordinací 
lékařů. Nejvytíženějším měsí-
cem byl loni listopad, kdy řidič 
magistrátu přepravil celkem 
198 lidí,“ informovala vedou-
cí odboru sociálních věcí Ro-
mana Pospíšilová. Průměrně 
řidič Senior taxi vyjíždí denně 
k sedmi až deseti zájemcům. 
Žadatel o tuto službu musí byd-
let v Přerově nebo v jeho míst-
ní části, musí mít průkaz Se-
nior taxi a jízdu si musí objednat 
alespoň s denním předstihem 
a poté řidiči zaplatí dvacet ko-
run za jednu jízdu. „U klientů, 
které vozím, jsem se setkal jen 
s kladnými reakcemi. Se služ-
bou jsou spokojení a jsou vděč-
ní. Některé vozím pravidelně 
a už je znám i podle jména a také 
vím, kde bydlí, kde je mám vy-
zvednout,“ zmínil řidič Tomáš 
Kasík. Nejdále zajíždí pro dříve 
narozené do Penčic. „Službu 
i samotného řidiče si lidé velmi 

pochvalují. Už nám přišlo i ně-
kolik děkovných dopisů. Řidič 
je vstřícný a seniorům pomáhá 
nastoupit i vystoupit a často je 
doprovodí až k domu,“ uvedl 
náměstek přerovského primá-
tora Tomáš Navrátil. 

Další zájemci o službu Se-
nior taxi, kteří dovršili věk 
65 let a ještě nemají vyřízený 
průkaz Senior taxi, si jej mo-
hou osobně vyzvednout od 
10 do 14 hodin v budově magis-
trátu ve Smetanově ulici číslo 
7, v přízemí, v kanceláři 2a. 
Žadatel se musí dostavit osob-
ně s občanským průkazem. 
Služba Senior taxi se objednává 
od 7 do 11 hodin na telefonním 
čísle 720 078 661. „Zároveň by-

chom chtěli požádat naše kli-
enty, kteří z různých důvodů 
nebudou moci objednanou 
službu využít, ať nám to dají 

včas vědět,“ doplnila Roma-
na Pospíšilová. Loni totiž řidič 
magistrátu vyjel ke klientovi 
zbytečně v 67 případech.  (ilo)

SENIOR TAXI vozí klienty, kteří si zažádali na magistrátu o průkaz, za zvýhodně-
nou taxu – 20 korun, už od dubna loňského roku. Foto: Ingrid Lounová

SLUŽBA SENIOR TAXI PRO OBČANY PŘEROVA STARŠÍ 65 LET
Vydávání průkazů: magistrát, Smetanova 7 Po-pá 10-14 hod.
Objednávání jízd na čísle 720 078 661 Po-pá 7-11 hod., alespoň den dopředu
Storno jízdy 720 078 661 Po-pá 7-11 hod.
Jízdné: 20 korun.  Služba je omezená pro jednoho klienta na 6 jízd v měsíci.
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CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE
NYNÍ SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 128 000 KČ

NISCAR Olomouc
Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, tel. 585 227 158, www.niscar.cz

Uvedená sleva se vztahuje ke stupni výbavy X-Trail Czech Line 2.0 dCi 4x4 X-Tronic. Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně 
k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9–6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129–158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8–5.8 l/100 km, 
kombinované emise CO2 99–134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

NISSAN JUKE
• Automatická klimatizace
• Navigační system
• Multifunkční kůží potažený volant
• Tempovat a omezovač rychlosti
•  Kompletní balíček personalizace 

včetně 18” hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém NissanConnect
•  LED světlomety denního svícení
•  17” hliníková kola
•  Asistent rozjezdu do kopce

NISSAN X-TRAIL
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém NissanConnect
•  Střešní ližiny
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové otevírání 

zavazadlového prostoru

Dopravní hřiště v Atlase bude mít nové silnice 
 Dopravní výchova je nedílnou součástí osnov základní školy. Jak bezpečně přejít silnici, se děti učí už na prvním stupni základní školy. Ško-

láci z celého Přerova v rámci výuky navštěvují jediné dopravní hřiště ve městě, které se nachází u Domu dětí a mládeže Atlas v Žižkově ulici. 
Letos se hřiště dočká rekonstrukce a dovybavení za více než půl milionu korun. Kromě Olomouckého kraje, který je zřizovatelem domů dětí 
a mládeže a vybavení hřiště dotoval částkou 250 tisíc, na opravy významně přispějí také Technické služby města Přerova. 

Stopka nebo dej přednost 
v jízdě - jaký je rozdíl mezi tě-
mito dopravními značkami, se 
učí děti už na prvním stupni. 
Na dopravní hřiště v Žižko-
vě ulici se sjíždějí školáci ne-
jen z Přerova, ale i z okolních 
vesnic. „Školy se k nám hlásí 
s velkým předstihem. Doprav-
ní výchovu pro děti z prvního 
stupně vedeme metodicky, 
starší děti si u nás dělají i tak-
zvané řidičáky na kolo. Naším 
cílem je, aby se děti naučily 
bezpečně pohybovat v do-
pravním provozu,“ vysvětli-
la Blanka Mašková, ředitelka 
Domu dětí a mládeže Atlas. 
Díky fi nančnímu příspěv-
ku z Olomouckého kraje mají 
v Atlase nové elektromotorky 
i koloběžky a dopravní značky. 
„Máme i kola pro děti různého 
věku. A letní praktická výuka 
na dopravním hřišti školáky 
moc baví,“ zmínila Mašková. 

Komunikace na dopravním 
hřišti jsou ale ve špatném stavu 
a potřebují vyspravit. „Máme 
v plánu odfrézovat vrchní ži-
vičnou vrstvu a nahradit ji 
novou, opravit tamní chodník 
a osadit nové patky pro do-
pravní značky. Samozřejmostí 
bude i nové vodorovné do-
pravní značení,“ nastínil le-
tošní opravy Alexandr Salaba 
z přerovského magistrátu. Re-

konstrukci hřiště zafi nancují 
částkou 415 tisíc korun Tech-
nické služby města Přerova. 
„Během února bychom chtěli 
vysoutěžit dodavatele této za-
kázky,“ informoval náměstek 
přerovského primátora Tomáš 

Navrátil. Pedagogičtí pracov-
níci z Domu dětí a mládeže by 
si přáli na hřišti vybudovat 
i kruhový objezd. „V Přerově 
je hodně okružních křižova-
tek a my bychom byli rádi, 
kdybychom jeden kruháč měli 

i u nás na hřišti. Zatím ale 
nevíme, zda to bude technic-
ky možné,“ nastínila Blanka 
Mašková. Jestliže vše klapne 
tak, jak má, nové dopravní 
hřiště by si školáci mohli užít 
už v září.  (ilo)

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI v Atlase v Žižkově ulici si děti hravou formou osvojují pravidla, jak bezpečně přejít silnici. Děti ze čtvrtých tříd 
mohou v Atlase získat „řidičák“ na kolo. Letos si už hřiště budou moci školáci projet na nových elektromotorkách.   Foto: Jan Gregovský
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V nových altánech se budou děti učit matematiku, 
ale i pozorovat ptáky a kreslit přírodu kolem sebe

 Moderní vybavení učeben, 
bezbariérové toalety a výuko-
vé altány pro polytechnickou 
výuku – to je jen stručný výčet 
novinek, kterých se letos dočkají 
v první etapě tři přerovské školy. 
Peníze z evropských fondů z ITI 
programu by tak putovaly do Zá-
kladní školy Svisle, Za Mlýnem 
a J. A. Komenského v Předmostí.

Moderní vyučování si žádá dob-
ře vybavené učebny, nové po-
můcky a kreativního učitele. 
První dvě podmínky pomohou 
školám splnit peníze z evrop-
ských fondů. „Předpokládáme, 
že celkem by na modernizaci 
polytechnické výuky ve školách 
a vybavení jazykových učeben, 
ale i vybudování bezbariéro-
vých toalet šlo téměř sedmadva-
cet milionů korun z programu 
ITI z evropských fondů,“ infor-
moval náměstek přerovského 
primátora Tomáš Navrátil.

Volba letos padla na tři pře-
rovské školy, ředitelé spolu 
s učiteli vypracovali podrobné 
projekty a plány svých oprav 
včetně vybudování nových 
učeben. „Naše škola je bezbarié-
rová, máme výtah pro vozíč-
káře i bezbariérové toalety, tím 
také splňujeme jednu z podmí-
nek pro udělení dotace. Letos 
bychom rádi zrekonstruova-
li polytechnický pavilon, kde 
učíme dílny, technické kresle-
ní i výtvarnou výchovu. V této 
části školy máme i keramickou 
dílnu,“ uvedla Věra Václavíčko-
vá, ředitelka školy v Předmostí. 
Učitelé by si přáli i novou jazy-
kovou a počítačovou učebnu, 
právě jazykové vybavení a po-
čítačová gramotnost totiž ote-
vírá žákům dveře k budoucímu 
povolání a studiu třeba i v za-

hraničí. „Klademe velký důraz 
na polytechnickou výuku, kte-
rá vede k manuální zručnosti 
a výchově k řemeslu. Zažádali 
jsme o vybudování altánu, aby 
se mohly děti učit i venku, a to 
třeba i matematiku,“ doplnila 
Václavíčková. Díky evropským 
penězům by se letos mohl do-
čkat nového osvětlení i školní 
dvůr. Letošní investice do před-
mostské školy se odhaduje na
11 milionů 150 tisíc korun.

Po dřevěném altánu na škol-
ní zahradě touží i učitelé a děti 
v Základní škole Svisle. „Na za-
hradě máme malý ovocný sad, 
bylinkové záhony, arboretum 
s užitkovými stromy a keři 
a také budky pro ptáky. Altán 
by nám sloužil jako venkovní 
učebna - pozorovatelna pohy-

bu ptactva. Určitě bychom si 
tak zatraktivnili výuku ekolo-
gie,“ nastínil své plány Miroslav 
Fryštacký, ředitel Základní ško-
ly Svisle. V této škole mají letos 
v plánu vybudování i multime-
diální učebny, která by sloužila 
pro výuku jazyků, matematiky 
i přírodovědných předmětů. 
„Potřebujeme zmodernizovat 
školní dílnu, chtěli bychom za-
traktivnit výuku robotickými 
stavebnicemi, propojit pracovní 
vyučování s fyzikou a progra-
mováním. Podpora technic-
kých oborů je ve školách stále 
nedostatečná. Dílny už nejsou 
jen o kladívku a pilce, to už jsou 
zastaralé představy o výuce,“ 
zdůraznil důležitost propojení 
polytechnické výchovy s ostat-
ními předměty Fryštacký. Ve-

dení školy by letos chtělo pořídit 
i nábytek a pomůcky pro příro-
dovědnou učebnu, v projektu je 
také bezbariérová toaleta, to vše 
za téměř 9,5 milionu korun.

Výukový altán s interneto-
vým vybavením, kam se vejde 
až 30 žáků, plánují i v Základní 
škole Za Mlýnem. „V přízemí 
levého křídla školní budovy by 
letos díky podpoře evropských 
fondů měly vzniknout bezbarié-
rové záchody a plánujeme také 
novou učebnu zeměpisu s in-
ternetovým zasíťováním,“ zmí-
nila ředitelka školy Za Mlýnem 
Božena Přidalová. Od loňského 
roku už má škola nově vybavené 
školní dílny, kde probíhá hlavně 
výuka žáků šesté třídy. Letošní 
investice do této školy se odha-
dují na 6,2 milionu korun.  (ilo)

NA NÁVŠTĚVU DO ZAHRADY Základní školy Svisle chodí i děti z mateřských škol. Starší děti jim ukazují jezírko s rostlinami, prová-
zejí je ovocným sadem a malí školáčci si mohou přivonět i k bylinkám. Letos na zahradě přibude výukový altán.  Foto: archiv školy 

Zájemci mohou žádat o dotace 
na obnovu kulturních památek
 O fi nanční podporu z dotační-
ho programu Ministerstva kul-
tury Podpora obnovy kultur-
ních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností 
mohou zájemci žádat na od-
boru stavebního úřadu a ži-
votního prostředí přerovského 
magistrátu, a to do 28. února. 
Podpora ve výši 572 tisíc korun 
je určena na zachování a ob-
novu nemovitých kulturních 
památek, které se nacházejí 

mimo památkové rezervace 
zóny, nejsou národními kul-
turními památkami a nejsou 
ve vlastnictví České republiky. 
Popřípadě jsou dotace určeny 
na obnovu movité kulturní pa-
mátky pevně spojené se stav-
bou - jako jsou například oltáře 
nebo kostelní varhany, pokud 
je tato stavby kulturní památ-
kou. V případě zájmu sdělí po-
drobnější informace Miroslava 
Švástová, tel. 581 268 234.  (red)

Předmostská čtvrť s rodinnými 
domy získá nové moderní osvětlení
 Jednadvacet žárově zinko-
vých stožárů bude instalováno 
v ulicích Sportovní, Tyršo-
va a U Dráhy, kde se nachází 
rodinná zástavba.  Změna se 
dotkne i ulice Popovická, kde 
dojde k propojení na stávají-
cí vzdušný rozvod veřejného 
osvětlení.

Až dosud měly domky ve-
deny rozvody nízkého napětí 
ve sloupech, na nichž byly na-
instalovány lampy, které ulici 

osvětlovaly. Teď se ČEZ rozho-
dl pro moderní řešení – napětí 
vede podzemní cestou. Nové 
stožáry budou rozmístěny 
v délce trasy, která činí skoro 
600 metrů, nové osvětlení při-
jde město téměř na 664 tisíc.
Stejnou přeložkou veřejného 
osvětlení má od loňska i pře-
rovská ulice Svépomoc, kte-
rá se touto úpravou zbavila 
drátů vedoucích od sloupu 
ke sloupu.  (lech)
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Víte, jak se v novém roce daří vašim úsporám? Zdá se vám, že nerostou, nebo dokonce ubývají?
Pokud je necháte jen tak ležet, bude z nich postupně ukusovat infl ace, kterou nevyrovnají ani úrokové sazby 
na spořících účtech. Jestli chcete, aby se vašim penězům v roce 2018 dařilo, zkuste termínovaný vklad. 
Peníze na něj uložíte na přesně stanovené období a po celou dobu se k nim bude připisovat garantovaný úrok. 
Dle zákona o bankách jsou veškeré vklady 100 % pojištěny až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení termínovaných vkladů dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo, 
které je na trhu již od roku 1999. Aktuální sazby si můžete také prohlédnout na stránkách 
www.ney.cz.

NEY spořitelní družstvo
Salmův palác
Horní nám. 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz 

Zhodnoťte své úspory 
garantovanou úrokovou sazbou 3,2 % za rok
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8. května

třída Svobody

Otevírací doba
Pondělí 9–17 hod
Úterý 9–17 hod
Středa 9–18 hod
Čtvrtek 9–17 hod
Pátek 9–16 hod

Termínovaný vklad 
můžete uzavřít 
i na dálku v pohodlí 
vašeho domova.

Nová pobočka v Olomouci

Odpady třídíme, ale nedostatečně. Někteří lidé vůbec 
Jak dál s odpady? To je otázka, 
kterou si lámou hlavu odbor-
níci, ochránci přírody i lidé, 
kterým není lhostejný život 
budoucích generací. Ze zákona 
o odpadech vyplývá, že větši-
na zbytkového komunálního 
odpadu se rokem 2024 nebude 
moci skládkovat, pravděpo-
dobně bude končit v zaříze-
ních na energetické využití 
odpadu. Co se bude v Přerově 
dít dál? Na stránkách Přerov-
ských listů už v minulých le-
tech probíhala diskuse mezi 
odborníky i laiky. Nyní se 
znovu k této problematice vra-
címe. Pro začátek jsme jedna-
tele Technických služeb města 
Přerova Bohumíra Střelce po-
žádali o odpovědi, kolik odpa-
du Přerované vyprodukují a co 
bychom mohli sami změnit 
k lepšímu.

Kolik odpadu obyvatelé Přerova 
vyprodukují za jeden rok?
Za rok 2017 to bylo 9891 tun od-
padu, v předcházejícím roce to 
bylo o devět tun více.

Jak jsme na tom s tříděním od-
padu?

V roce 2016 jsme v rámci 
separovaného odpadu svezli 
z města Přerova 417 tun plas-
tového odpadu, 481 tun skla, 
407 tun papíru, 1.800 tun bio od-
padu od občanů a 1.600 tun bio 
odpadů z údržby z veřejné zele-
ně v Přerově a místních čás-
tech.

V loňském roce jsme v rám-
ci separovaného odpadu svezli 

z města Přerova 400 tun plas-
tového odpadu, 495 tun skla, 
417 tun papíru a 1914 tun bio 
odpadu od občanů a 1424 tun 
bio odpadů z údržby veřejné 
zeleně v Přerově a místních 
částech.

Co se děje dál s vytříděným pa-
pírem, plasty a sklem?
Vytříděný papír, plasty a sklo si 
odebírají jednotlivé společnosti, 
které se zabývají dalším zpra-
cováním těchto odpadů, nebo 
obchodní společnosti zabývající 
se obchodem s těmito komodi-
tami.

V čem máme rezervy? Co by-
chom mohli změnit?

Občané naprosto ignoru-
jí povinnost odkládat odpad 
do odpadových nádob, případ-
ně jej odevzdávat v zařízeních 
určených pro příjem odpadů 
(skládka, sběrné dvory, třídír-
na druhotných surovin, kom-
postárna). V důsledku tohoto 
jednání město Přerov vyna-
kládá velké fi nanční prostřed-
ky na úklid těchto černých 
skládek. Na ulicích neustále 
uklízíme ledničky, nábytek 
a další věci, které tam občané 
Přerova „uklidí“ s tím, že se 
o tyto věci postarají technické 
služby.

Dalším nešvarem je, že 
občané nejsou často schop-
ni rozložit papírovou krabici 

a v nesloženém stavu ji od-
hodí do kontejneru na papír, 
čímž ho v podstatě celý zaplní 
a znemožní dalším obyvate-
lům přístup do kontejneru.

Velice často také dochází 
ke znečištění kontejnerů na tří-
děný odpad jinými druhy od-
padů, takže následné dotřídění 
odpadů se zdržuje a prodražuje.

Velké mezery máme v tří-
dění odpadu. V kontejnerech 
na směsný komunální odpad 
se nachází velké množství ze-
jména plastů, které by mohly 
být recyklovány a místo toho 
končí na skládce. Lze naprosto 
jednoznačně říci, že se nejed-
ná o neznalost, ale o nezodpo-
vědné jednání občanů.  (ilo)

ČERNÉ SKLÁDKY, které vznikají na území města, prodražují svoz komunálního odpadu. Vyhozený nábytek a vysloužilé 
elektrospotřebiče lidé často odkládají přímo ke kontejnerům, namísto aby jej odložili do sběrných dvorů.  Foto: Ingrid Lounová
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Přerované uctí památku Františka Rasche,
knihu pokřtí vodou z Bečvy a snad i z moře

KNIHA HISTORIKA JIŘÍHO LAPÁČKA 
zachycuje život Františka Rasche 
a obsahuje bohaté dobové snímky 
a  dokumenty i současné fotografi e.

Jiří Lapáček

FRANTIŠEK RASCH
A VZPOURA

V BOCE KOTORSKÉ

  Pietní akt, který připomene přerovského rodáka - vůdce vzpoury námořníků v boce Kotorské 
Františka Rasche, jenž byl před sto lety popraven, se uskuteční v neděli 11. února od 10 hodin na náměstí 
Františka Rasche v Přerově u jeho busty.

V odpoledních hodinách bude 
program pokračovat v Mer-
vartově sále přerovského 
zámku koncertem skupiny 
Vocantes. Ten začne v 15 ho-
din a vstup na koncert je 
bezplatný. Následovat bude 
křest knihy „František Rasch 
a vzpoura v boce Kotorské“, 
jejímž autorem je ředitel pře-
rovského archivu Jiří Lapáček. 
Kniha historika Jiřího Lapáč-

ka zachycuje život Františka 
Rasche, informace o rakous-
ko-uherském válečném ná-
mořnictvu, boce Kotorské, 
o vzpouře námořníků i soud-
ním procesu. „Publikaci o pře-
rovském rodákovi, jehož život 
skončil v boce Kotorské, by-
chom rádi pokřtili symbolicky 
vodou z řeky Bečvy, a pokud 
přijedou i zástupci kotorské 
radnice, tak i mořskou vodou 

z Kotoru,“ nastínila vedoucí 
kanceláře primátora Daniela 
Novotná. Přímo v Mervato-
vě síni bude ten den k vidě-
ní výstava, která připomene 
osud Františka Rasche a s ním 
spojené události, které při-
spěly ke vzniku samostatného 
Československa. Tato výstava 
pak bude od 22. února k vi-
dění v Galerii města Přerova 
na Horním náměstí.  (ilo)

Městské galerie nabídnou díla umělců z první republiky až po současnost
  Rozsáhlý výstavní projekt, vzdávající hold výtvarnému umění Přerovska od vzniku Československé 

republiky po současnost, připravují společně v rámci projektu 100letá republika Galerie města Přerova 
a Výstavní síň Pasáž. Ve čtvrtek 22. února v 17 hodin se tak milovníkům umění vernisáží v Galerii města 
Přerova otevře výstava Století Přerovska ve výtvarném umění – I. část. Léta 1920–1970. Navazující 
druhá polovina výstavy bude zároveň k vidění ve Výstavní síni Pasáž. Jakmile tak návštěvníci vstřebají 
dojmy v jednom kulturním stánku, mohou se volně přesunout do druhého. 

„Řada výtvarných pra-
cí bude veřejně prezentována 
vůbec poprvé, jelikož vedle 
zápůjček z veřejných institucí 
instalaci doplní nespočet děl 
ze soukromých sbírek, mnohé 
z nich ještě vůbec nikdy ne-
byly vystaveny,“ zve na vý-
stavu vedoucí Galerie města 
Přerova Lada Galová. Sto let 
ve stovkách obrazů a objektů, 
které budou k vidění v obou 
městských galeriích současně, 
připomene tvorbu Vlastimila 
Kozáka, Marcela Krasického, 
Stanislava a Josefa Krátkých, 
Augustina Mervarta, Miloše 

Suma, Františka Mádleho, An-
tonína Kubáta, Richarda Uher-
ka, Václava Trefi la, Františka 
Záhorského-Ziegelheima, Jo-
sefa Bajáka, Marie Hlobilové 

-  Mrkvičkové a její dcery Dany 
Hlobilové, Petra  Markulčeka, 
Danuše Mazurové, Jiřího Ry-
šavého, Jana Chmelaře a jeho 
ženy Evy Chmelařové - Siblí-
kové, Dana Trantiny, Milana 
Dobeše, Jiřího Jurdy,  manže-
lů Věry a Pavla Kotasových, 
Svatopluka Spáčila, Miroslava 
Straky a mnoha dalších. 

„Jak lze z dlouhého výčtu 
jmen vysledovat, ambiciózní 
projekt se nedrží pouze zákla-
du obraz – socha, ale prezentuje 
výtvarné umění regionu v celé 
jeho šíři včetně kresby, foto-
grafi e, designu i užitého umě-

ní,“ nastínila historička umění 
Kristina Sehnálková.

Na  jarní termín, který se sou-
středí na výtvarné dílo od 20. do
poloviny 70. let, plynule naváže 
podzimní výstava, jež předsta-
ví umění druhé poloviny trvání 
stoleté republiky, to zname-
ná od 70. let až po současnost. 
„Atraktivní prostory obou 
městských galerií tímto všem 
zájemcům o výtvarné umění 
a místní tvorbu zvláště nabíd-
nou skutečně neopakovatelný 
zážitek,“ uzavřela vedoucí Vý-
stavní síně Pasáž Marta Jandová. 

„Atmosféru dvacátých a tři-
cátých let umocní v Galerii 
města Přerova improvizovaná 
swingová kavárna se stylo-
vými melodiemi a ukázkami 
tanečního umu prvorepubli-
kových dam a gentlemanů,“ 
pozvala na vernisáž, která 
bude mít nádech retro party, 
Lada Galová.  (ilo) 

 Kino Hvězda promítne snímky z Národního fi lmového archivu
Přerovské kino Hvězda si při-
pomene 100 let republiky fi l-
movou tvorbou, kdy nabídne 
milovníkům stříbrného plátna 
šest snímků z Národního fi lmo-
vého archivu. Prvním zdigita-
lizovaným fi lmem, který diváci 
uvidí ve středu 28. února v kině 
Hvězda, je válečné drama Bílá 
tma od režiséra Františka Čápa. 
Snímek je zasazen do období, 
kdy vrcholí druhá světová vál-
ka a skupina partyzánů je bě-
hem hustého sněžení zatlačena 
do hor. Skryjí se v zemljance, 
kde však brzy dochází zásoby 
a obklíčení je blízko. Dramatic-
ký válečný fi lm vykresluje in-
tenzivní prožitky slovenských 
partyzánů, ohrožených nejen 

německou armádou, ale i hla-
dem a strachem. „Partyzán-
ský snímek vznikl na oslavu 
čtvrtého výročí Slovenského 
národního povstání. Kulturní 
politika doby podléhala ideo-

logickým požadavkům a Bílá 
tma odpovídá tomuto kurzu 
především pozitivním zobra-
zením osvoboditelské Rudé ar-
mády,“ popsala snímek vedoucí 
kina Hvězda Svatava Měrková. 

Dobově poplatný titul znamenal 
paradoxně konec kariéry Fran-
tiška Čápa v československém 
fi lmu. Režisér se ohradil proti 
negativním výrokům dělnické 
poroty na fi lmovém festivalu 
pracujících ve Zlíně a následná 
štvavá mediální kampaň vedla 
k zákazu jeho umělecké činnosti 
a odchodu do exilu. Součástí fi l-
mu je i předfi lm Škůdce, v němž 
tendenční komentář vyzdvihuje 
prosperitu kolektivizovaného 
zemědělství. Krátký dokument 
nabádá diváky k účasti na lik-
vidaci mandelinky. Kromě po-
střiků se používal sběr brouka 
a jeho larev přímo z listů bram-
bor, do něhož byly zapojeny po-
četné brigády i školní děti.  (ilo)

K VIDĚNÍ budou i obrazy A. Kubáta.
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PŘEROVŠTÍ HASIČI předvádějí svou techniku, která jim pomáhá při požárech, nehodách a technické pomoci. Pozvání 
k prohlídce technického zázemí přerovských hasičů přijali představitelé města a magistrátu.  Foto: Ingrid Lounová

Nejvíce výjezdů měli loni přerovští hasiči během pátků
 Hasiči z centrální požární stanice Přerov během loňského roku vyjížděli k 556 událostem na území města. Jednalo se o požáry, doprav-

ní nehody, úniky nebezpečných látek nebo technické havárie. Těch posledně zmíněných bylo nejvíc – patří k nim například otevírání bytů, 
odčerpávání zatopených sklepů, odstraňování spadlých stromů nebo třeba vyprošťování uvízlých koťat z okapové roury.  Nejkritičtějšími 
dny, kdy se hasičské houkačky rozezvučely nejčastěji, byly podle statistiky pátky. To měli hasiči celkem 104 zásahy na území města. Naopak 
nejklidnější byly soboty, kdy vyjížděli k 59 událostem. 

U Hasičského záchranného 
sboru v Přerově slouží 45 ha-
sičů, kteří pracují ve třech 
směnách. „Jedna směna má 
15 hasičů a je ve službě vždy 
24 hodin. Minimální stav jedné 
směny je 10 hasičů,“ uvedl Mi-
roslav Čoček, ředitel územního 
odboru Přerov. Nejvytíženější 
byli loni přerovští profesionál-
ní hasiči v říjnu, kdy je nejvíce 
zaměstnala větrná smršť, na-
víc v tomto měsíci zasahovali 
u 12 dopravních nehod. „Velké 
procento našich zásahů jsou 
dopravní nehody, k těm vyjíž-
díme v průběhu celého roku, 
nejčastěji na jaře, kdy vyje-
dou motorkáři. Dalším kritic-
kým obdobím jsou prázdniny 
a na podzim je to zase dušičko-
vý čas, kdy usednou za volant 
sváteční řidiči. Obrovský ná-
růst nehod, při kterých zasa-
hujeme, je potom s nástupem 
zimního počasí,“ popsal Čo-
ček. Hasičský záchranný sbor, 
který je fi nancován ze státního 
rozpočtu, si cení také fi nanč-
ní podpory města Přerova. 
„Během osmi let jsme obdr-
želi fi nanční příspěvky za té-
měř milion 300 tisíc korun. 
Za tyto peníze jsme pořídili 
nadstandardní záchranářské 
vybavení jako termokameru, 
automatický externí defi brilá-
tor, záchranářský nafukovací 
stan, osvětlovací balon. Loni 
jsme příspěvek 300 tisíc ko-
run od města Přerova použili 
na generální opravu automo-
bilové plošiny, která dosáhne 
do výšky 27 metrů,“ popsal 
Čoček.

Záchranářský nafukovací  
stan, který je postavený bě-
hem tří minut a dá se v něm 
zatopit dieselovým agregátem, 
poskytuje azyl až 30 lidem. 
Loni ho hasiči použili při ne-
hodě Leoexpresu na přerov-
ském nádraží. Posloužil jim 
i při havárii autobusu na dál-
nici. 

Nejvíce hasiče zaměstná-
vá technická pomoc, ať už při 
odstraňování spadlých stro-
mů, řezání větví, otevírání 
bytů, nebo třeba odstraňo-
vání vosích a sršních hnízd či 
vyprošťování uvízlých zvířat. 
Loni měli jen na území Přero-
va těchto zásahů 352. „Odha-
dem jedno procento zásahů je 
úsměvných a příjemných. To 
je třeba případ, kdy nezraněná 
osoba uvízne v koupelně nebo 

zachraňujeme kotě z kanali-
zační roury a potom vidíme 
dojetí při jeho předání majiteli. 
Zbylých 99 procent jsou ovšem 
případy, kdy jde často o život,“ 
nastínil ředitel Čoček. „Někdy 
se stává, že nám i lidé podě-
kují za záchranu života, zvíře-
te, majetku a za profesionální 
přístup hasičů. Těchto dopisů 
si velmi vážím a mám pro ně 
založenou speciální složku – 
děkovné dopisy,“ dodal Miro-
slav Čoček.

Velkou pomoc pro profesio-
nální tým hasičů znamena-
jí jejich dobrovolní kolegové, 
těch je v Přerově zaregistro-
váno sedm desítek, 32 je jich 
aktivních. „V loňském roce 
naši dobrovolní hasiči vlast-
ními silami opravili fasádu 
budovy dobrovolných hasi-
čů, která je ve dvoře hasičské 
stanice na Šířavě. Odpracovali 
tu ve svém volnu celkem 491 
hodin. Celá budova je i natře-
ná a máme i nová elektricky 
ovládaná vrata,“ popsal Petr 
Štěpánek, velitel dobrovol-
ných hasičů. Česká republika 
se může pochlubit unikátem, 
který nikde ve světě nemá 
obdoby. Dobrovolnými hasiči 
má pokrytou celou republiku. 
„Za to si všichni, kteří se tomu 
věnují ve svém volném čase 
a bezplatně, zaslouží velký 
dík,“ uzavřel Čoček.  (ilo)
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Zmizelá místa v Přerově: Kokorova továrna a mydlárna
 Autobusové nádraží, které stojí v Tovární ulici, se nachází na místě, 

kde stávaly v 60. letech 19. století vojenské pekárny, později komplex 
strojírenského závodu. Tam, kde na autobusových zastávkách denně 
čekají na své spoje stovky možná tisíce lidí, panoval na přelomu 
19. a 20. století čilý pracovní ruch. V těchto místech totiž stávala Ko-
korova mydlárna a strojírna, která zaměstnávala až čtyři stovky lidí. 
Autobusové nádraží v blízkosti vlakového vyrostlo až na konci 60. let 
minulého století a stojí tu dodnes.
Ještě před vznikem Kokorovy 
továrny byla v těchto místech 
v roce 1878 Nohejlova slévár-
na. „Už o rok později ale po-
zemky v trati Na pekárkách 
i s Nohejlovou slévárnou kou-
pila za 8 000 zlatých společnost 
První přerovská strojnická to-
várna se slévárnou Josef Do-
ležel, Eduard Kokora a Mořic 
Waldmann,“ informoval Jiří 
Lapáček z Okresního státního 
archivu v Přerově. Společníci 
se pustili do výstavby nové-
ho továrního objektu. „Stavba 
započala v období 1883–1884 
u nádraží, v místech dosavad-
ního skladiště. Jedna z hlav-
ních budov nového závodu 
byla dostavěna v roce 1887. Už 
v této době se jednalo o největší 
továrnu na zemědělské stroje 
na Moravě,“ doplnil Lapáček. 
V roce 1888 se stal majitelem 
závodu pouze Eduard Kokora.

Kdo byl Eduard Kokora
Tento pracovitý muž s podni-
katelským duchem pocházel 
z Dřevohostic. Do Přerova přišel 
v roce 1871, aby zde jako mydlář 
založil výrobnu mýdla. Od led-
na 1889 začíná fungovat nová 
společnost „První přerovská 
strojnická továrna se slévárnou 
Ed. Kokora a spol. v Přerově“, 
majiteli jsou Eduard Kokora 
a jeho syn Rajmund. 

„O rok později pracovalo 
v závodě 366 dělníků. Vyrobi-
lo se zboží za 450.000 zlatých. 
Roční spotřeba surovin činila 
1.500 m3 dřeva a 1.500.000 kg 
železa. Firma vyvážela zboží 
téměř do všech zemí mocnář-
ství,“ informoval o činnosti 
společnosti Lapáček. Filiálky 
byly v Budapešti a Lvově, hlav-
ní sklady v Krakově a Černo-
vicích. V roce 1896 se Eduard 
Kokora senior ofi ciálně vzdává 
vedení podniku a strojírna je 
svěřena synům Eduardovi Ko-
korovi juniorovi a Vladimíru 
Kokorovi. V roce 1898 Eduard 
Kokora senior zemřel. Jeho dal-
ší syn Rajmund se stává šéfem 
a majitelem mydlárny. 

Kokorova fabrika sestávala 
z několika budov a provozoven. 
Hlavní budova strojírny měla 
dvě poschodí, skladiště par-
ních strojů, dřevěné skladiště, 
žentourové a pluhové skladiš-

tě. Dále přední dvůr, kůlny 
mezi půdami u stolárny, kůlnu 
na mletí písku, zadní dvůr, pro-
střední dvůr, dílny, slévárny, 
zděné skladiště, cídírnu a cí-
dírnu litiny, stolárny, skladiště 
u stolárny, kotlárny, kovárnu, 
soustružnu, šroubárnu, mon-
tovnu a nátěrnu. 

Objekt mydlárny tvořily to-
pírna loje, parfumerie, skladiš-
tě, varna, hladírna, míst-
nost pro řezání mýdla, sušír-
na, místnost pro balení mýdla 
a krám pro prodej. Souhrnný 
majetek fi rmy Kokora obnášel 
v Přerově celkem 6 nemovitostí.

Kokorova továrna měla skla-
diště i mimo Přerov, a to v Bu-
dapešti, ve Lvově, v Praze, 
v Brně, v Podgorze a Černovi-
cích na Bukovině.

Na začátku 20. století fi r-
ma prosperuje, v roce 1902 má 
400 dělníků a parní stroj o síle 
kolem 80 koňských sil. Firma 
v té době inzeruje nejnovější 
univerzální secí stroj Horačka, 
žací stroje systému Jones, Pla-
no a v roce 1904 též Cormick. 
V tomto období továrna dodala 
několik zařízení pro přerovský 
pivovar.

V Kokorově továrně se vyrábí 
parní stroje, zejména lokomo-
bil o výkonu 4–10 koňských sil, 
pumpy studniční, hydraulické, 
centrifugální, vodovody, kotle 
všech soustav, nádržky a jiná 
zařízení pro mlýny, cukrovary, 
sladovny, pivovary, lihovary, 
obráběcí stroje pro soustruž-
nické dílny, železné konstrukce 

střech a mostů. Dělníci prová-
dějí rýhování válců, veškeré 
práce slévačské, vyrábějí sta-
vební, ozdobnou i kujnou liti-
nu. V roce 1908 fi rma obdržela 
koncesi na stavbu mostů a že-
lezných konstrukcí.

Válka a krize zastavily slibný 
rozvoj
Od 1. března 1911 začíná provoz 
Kokorova závodu coby akciové 
společnosti. V této době závod 
vyrábí i stabilní benzinové mo-
tory, které používá u benzino-
vých mlátiček.

„V roce 1914 je vzhledem 
k válečným událostem výroba 
téměř zastavena a část zaměst-
nanců je povolána k vojsku. 
Během války je podnik státem 
chráněný a vyrábějí se v něm 
těla pro granáty,“ přiblížil vá-
lečné období historik Lapáček. 
Po válce dochází k reorganiza-
ci fi rmy. Podnik vyrábí země-
dělské stroje, čerpadla a vodo-
vody všeho druhu, poskytuje 
práce pro strojnické, stolařské 
i stavební fi rmy, zařizuje prů-
myslové závody všemi druhy 
zařízení. Ve výrobě lokomo-
bil a výbušných motorů patří 
k nejvýkonnějším v republi-

ce. K vyhlášenému zboží patří 
lisy na slámu, elevátory, mlá-
tičky, fukary, pluhy, pumpy, 
secí stroje a parní kotle. Firma 
exportuje do Království Srbů, 
Chorvatů a Slovinců, Polska, 
Maďarska, Ruska a Bulharska. 

Ve druhé polovině 20. let 
na Kokorovu fi rmu dolehla 
krize. V roce 1926 se Rajmund 
Kokora vzdává funkce před-
sedy akciové společnosti a je 
nahrazen Vladimírem Koko-
rou. Ještě v roce 1930 vykazuje 
společnost zisk a zaměstnává 
112 dělníků, 32 učňů a 13 úřed-
níků. O rok později už rozho-
duje valná hromada z důvodu 
fi nanční tísně o odprodeji kom-
plexu budov s mydlárnou a čás-
ti tovární zahrady za celkovou 
sumu 870 tisíc korun. Mydlárna 
je prodána Rajmundu Kokorovi. 

Na návrh dlužníka je roku 
1935 na jmění Kokorovy továr-
ny vyhlášen konkurs. „V červ-
nu roku 1935 je celá strojírna 
odprodána za 700 tisíc nově 
vzniklé fi rmě Agrostroj, výmaz 
Kokorovy fi rmy z rejstříku je 
proveden 3. května 1939,“ do-
plnil Jiří Lapáček.

V roce 1946 byla u družstva 
Agrostroj zavedena národní 
správa a v roce 1947 nemovi-
tosti odkoupil Okresní národní 
výbor v Přerově. V roce 1948 je 
do Kokorovy továrny na mýdlo 
a krystalovou sodu zavedena 
národní správa podniku Milo-
závody Olomouc, o rok později 
se stává majitelem objektu myd-
lárny město Přerov.

Poté byly objekty různě vyu-
žívány, mydlárna sloužila jako 
sklad ovoce a zeleniny,  bývalou 
strojírnu využíval Zemědělský 
a zásobovací podnik, Českoslo-
venské automobilové opravny, 
Staviva a další. Postupně došlo 
k demolici chátrajících budov. 
V roce 1967 začala v těchto mís-
tech výstavba autobusového 
nádraží, která byla dokončena 
o dva roky později.  (ilo)

SKUPINOVÁ FOTOGRAFIE dělníků fi rmy Eduarda Kokory. Někteří se zaměst-
nanců hrdě pózují se svými výrobky. Foto: Státní okresní archiv v Přerově

Denní zpravodajství na www.prerov.eu

SNÍMEK zachycuje už zchátralý tovární objekt fi rmy Kokora v polovině 60. let minu-
lého století. Na konci 60. let byl zbourán a  začala výstavba autobusového nádraží.
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V Městském domě zazpívá Lucie Bílá 
a muzikanti uctí harmonikáře Plevu

  Jaké jsou vize nového programového vedoucího Pavla Ondrůje, který se od prosince ujal své funkce 
v Městském domě? Na která divadelní představení se mohou diváci těšit? A koho z hvězd pop music nebo 
vážné hudby v Přerově uvidíme? Na to jsme se zeptali právě Pavla Ondrůje, který je také spoluorganizá-
torem festivalu Blues nad Bečvou v Pivovaru a Hudebního léta na hradbách.
Začátek roku je hlavně o pleso-
vé sezoně. Kolik plesů se letos 
v Městském domě koná?  
Během čtyř měsíců se v Měst-
ském domě uskuteční jeden-
advacet plesů různého zamě-
ření. Nejnavštěvovanější jsou 
jako každoročně stužkovací 
plesy přerovských gymnázií 
a středních škol, které mají svá 
specifi ka spojená se zkouška-
mi studentských představení 
v prostorách velkého sálu, ale 
také výzdobou budovy nebo 
třeba vystřelováním konfet, 
které k zábavě mladých neod-
myslitelně patří. 

Plesy jsou v zimním čase 
oblíbenou zábavou i střední 
generace, ale některé navště-
vují i dříve narození, mnohdy 
pouze třeba jen jako diváci. 
Vedle 15 stužkovacích plesů 
chystáme farní ples, repre-
zentační ples SK Přerov, re-
prezentační ples města Pře-
rova, ples Meopty a džínový 
korunový bál, který v dub-
nu uzavře plesovou sezonu. 
Letošní novinkou bude ples 
Agentury Pavla Nováka, který 
supluje letitý česko-slovenský 
ples Montáží, kde Pavel Novák 
řadu let hrával.  

Od plesové sezony se přesuň-
me ke koncertům a divadelním 
představením. Jaká bude jarní 
sezona? 
Programovou skladbu  jar-
ní sezony přichystala moje 
předchůdkyně Irena Kanov-
ská a návštěvníkům nabídne-
me absolutní mix všech žánrů 
jak v hudebních pořadech, tak 
v divadelních představeních. 
Přijede Ivo Jahelka a Miroslav 
Paleček, Lucie Bílá, Petr Kolář, 
Duo Jamaha, Hana Zagorová 
s Petrem Rezkem, Štefan Mar-
gita nebo Cigánski Diabli. Kon-
cem března si mohou příznivci 
fenomenálního již zesnulého 
kytaristy Paco de Lucía připo-
menout jeho tvorbu v kompo-
novaném pořadu Flamenco. Ten 
zahrne koncertní část, projekci 
dokumentu z umělcova života 
a přednášku spojenou s výukou 
hry na cajon. 

V prodejnosti divadelních 
představení vedou talk show 
Miroslava Donutila a Sex pro 
pokročilé v podání herecké 
dvojice Jana Krausová a Karel 

Roden. Následuje Zamilovaný 
sukničkář oblíbeného před-
stavení divadla Háta. V úno-
ru se mohou návštěvníci tě-
šit na nesmrtelnou Edit Piaf 
v podání Světlany Nálepkové 
a v polovině dubna se v insce-
naci Tchýně na zabití před-
vedou Milena Steinmasslová 
a Lucie Zedníčková. Deník 
puberťáka s podtitulem Mé 
dětství v socialismu uvede 
divadlo Pecka v představení 
Normální debil. Jarní sezonu 
završí talk show Jana Krause 
se synem Davidem. 

Pro milovníky dechové mu-
ziky tradičně pokračují taneč-
ní nedělní party. Děti si zase 
mohou v dubnu zatančit s Mí-
šou Růžičkovou v pořadu Lesní 
království a přerovské patrio-
ty jistě potěší středeční talk 
show Křeslo pro hosta.

Jak se pohybují ceny vstupenek 
do Městského domu?
Odrazovým můstkem pro tvor-
bu ceny vstupenky jsou samo-
zřejmě fi nanční nároky účin-
kujících. Obecně se vstupenky 
pohybují v rozmezí od stoko-
runy do šesti set korun. Cena je 
rozdílná v rámci jednotlivých 
představení podle kategorie 
sezení. Ušetřit lze zakoupením 
vstupenky na stání na balkon. 
Nižší divácký komfort na bal-
koně vyváží vynikající výhled 
na pódium. Výjimkou v této 
cenové relaci je koncert české 
slavice Lucie Bílé, kde nejdražší 
vstupenka přijde na 750 korun.

Zavádíte inovaci v evidenci 
vstupenek, v čem spočívá?
Konkrétně jde o to, že přerov-
ská mládež byla v minulých 
letech vynalézavá v nápadech, 
jak do Měšťáku proniknout  
bez vstupenek. Proto jsme 
s počátkem nové plesové se-
zony přistoupili k radikální-
mu opatření. Každý zakoupe-
ný lístek slouží zároveň jako 
vstupenka i vrácenka. Lístek 
má svůj jedinečný čárový 
kód, který pořadatelé načtou 
během pár vteřin do systému 
a my máme on-line evidenci, 
kolik lidí se v budově pohybu-
je. Tento systém do budoucna 
zavedeme i na některá diva-
dla či koncerty, jak je to běž-
né všude jinde. Rádi bychom 

apelovali na návštěvníky, aby 
nepřicházeli až na poslední 
chvíli a při vstupu byli trpě-
liví. 

Jaké programové novinky chys-
táte? 
Rád bych rozšířil dramaturgic-
kou nabídku pro naše nejmenší, 
ať již formou klasických po-
hádek, či přestavení v moder-
ním pojetí. Pro starší školáky 
a nižší gymnázia budu usilovat 
o obnovení takzvaných vý-
chovných koncertů. Myslím, 
že posílení osvěty nejen klasic-
ké hudby nemůže být v dnešní 
uspěchané době na škodu. 

Velmi si vážím práce pe-
dagogů přerovské Základ-
ní umělecké školy Bedřicha 
Kozánka, s nimiž jsem v mi-
nulosti již na některých hu-
debních projektech spolu-
pracoval. V letních měsících 
připravujeme se sbormistrem 
sdružení Vocantes a zároveň 
učitelem zpěvu Michalem Sa-
badášem festival vokálních 
a vokálně–instrumentálních 
souborů. 

Pro patrioty připravujeme 
vzpomínku – Poctu Lubomíru 
Plevovi, čtyřnásobnému mis-
tru světa ve hře na foukací har-
moniku. Komponovaný pořad 
zahrne vzpomínání jeho vrs-
tevníků a bývalých pódiových 
spoluhráčů, stejně jako koncert 
harmonikářů. 

Připomeneme si také pade-
sátiny Academic Jazz Bandu, 
který bych rád částečně an-
gažoval jednak v projektu Po-
cty Lubomíru Plevovi a dále 
v rámci festivalu Hudební léto 
na hradbách. 

Které kapely nebo zpěváky bys-
te v Městském domě rád viděl?
Co se novinek týče, připravuji 
již sezonu podzim 2018 a jaro 
2019, v jednání jsou talk show 
Zbigniewa Czendlika, koncert 
kapely Jelen, zpěvačky Ewy 
Farné, představení Jaroslava 
Duška Čtyři dohody nebo spo-
lečný projekt Dagmar Pecko-
vé a Báry Hrzánové Carmen Y 
Carmen. Rád bych zrealizoval 
tuto známou operu v neobvyk-
lém spojení s činoherní hereč-
kou.   V jednání je též projekt 
Vivaldiho v rockové úpravě či 
koncert kytarového virtuoza 

Štěpána Raka. Zmínil jsem jen 
krátký výčet, o oblíbené klasi-
ky a naše sázky na jistotu z hle-
diska vyprodanosti Přerované 
nepřijdou. Mám na mysli po-
řady Ondřeje Havelky, Václava 
Hybše, Václava Hudečka nebo 
výdělečná Travesti show, byť 
nejsem osobně jejím přízniv-
cem. 

Intenzivně se též zabývám 
nabídkami ať již profesionál-
ních, nebo amatérských diva-
del, které samozřejmě v pro-
gramové nabídce nebudou 
chybět. 

Rád bych ještě letos nebo 
v nejbližší době pozval polskou 
rockovou legendu SBB, jejichž 
původní bubeník Jerzy „Keta“ 
Piotrowski žije v USA a pří-
ležitostně se do Evropy vrací.  
Stejně tak bych rád zrealizoval 
divácky atraktivní bubenickou 
show Daliho Mráze.   (ilo)

PAVEL ONDRŮJ je od prosince novým 
programovým vedoucím v Městském 
domě.  Foto: Ingrid Lounová 



12 kultura Denní zpravodajství na www.prerov.eu

Na reprezentačním plese města zazpívá Vašo Patejdl
  Plesová sezona je v plném proudu. Každý pátek i sobota je 

v Městském domě v zimním období ve znamení dlouhých rób, tance 
a společenské zábavy.  A právě poslední únorový pátek patří v Měst-
ském domě reprezentačnímu plesu města Přerova. 

Ve velkém sále bude hrát 
kapela Kolorez, která zvládá 
plesové rytmy i světové hity, 
a malý sál rozezvučí domá-
cí cimbálová muzika Primáš. 
„Hostem večera bude sloven-
ský muzikant, zpěvák a textař 
Vašo Patejdl,“ informoval Pa-
vel Ondrůj, programový ve-
doucí Městského domu. Sou-
částí plesu bude i tombola, 
v níž budou hodnotné, zají-
mavé i sladké výhry. „Jednou 
z hlavních cen v tombole bude 

dort, který cukráři ztvárni-
li tak, že bude připomínkou 
stého výročí vzniku Česko-
slovenska,“ nastínila mluvčí 
přerovské radnice Lenka Cha-
lupová. Zájemci o vstupen-
ky na městský bál, který se 
koná 23. února v 19.30 hodin, 
si je mohou zakoupit v Měst-
ském informačním centru 
na náměstí TGM. Vstupenky 
do velkého sálu stojí 250 korun 
a do malého sálu a na balkon 
200 korun.  (ilo)

PROFESIONÁLNÍ MISTŘI TANCE navnadí na parket i sváteční tanečníky. Repre-
zentační ples města je na programu v pátek 23. února.           Foto: Hana Žáčková

Masopustní chasa převezme vládu nad městem 
už podesáté, v centru se bude tančit a veselit 

 Masopustní veselí propukne v ulicích Přerova v sobotu 10. února. Před radnicí se rej maškar zastaví 
v 9.15 hodin, kdy si stárek převezme od vedení města masopustní právo – šavli se sukénkou, která průvod 
opravňuje se veselit.  Poté se maškary doprovázené muzikou Okybyča z Lipníka nad Bečvou vydají 
do centra. Průvod projde Kratochvílovou a Jiráskovou ulicí a Wilsonovou se vrátí zpět na náměstí TGM, 
odkud se vydá na Horní náměstí k zámku. Své putování zakončí kolem 14. hodiny před restaurací Katovna.

Medvěd s medvědářem, 
smrtka, kobyla, koza, slamák, 
cikánka, nevěsta s ženichem, 
policajt, baba s nůší a mnohé 
další postavy kráčí v maso-
pustním průvodu, který má 
v Česku původ už ve 13. století. 
V minulosti bývala masopustní 
obchůzka čistě mužskou zá-

ležitostí.  V Přerově se maso-
pustní veselí koná díky spolku 
Cukrle a folklornímu souboru 
Haná už podesáté a vždy jej 
provází živá muzika. „Kdo 
chce, může si s maškarami 
nebo krojovanými účastníky 
průvodu zatancovat. Nejtěžší 
úlohu má už tradičně medvěd. 

Ať je nad nulou, nebo pod bo-
dem mrazu, musí v medvědím 
kožichu provést v tanečním 
kole každou hospodyni, která 
maškary pohostí. Medvěd je 
zároveň nejoblíbenější posta-
vou malé děti, často si ho po-
hladí,“ uvedla Marta Miková 
z Folklorního souboru Haná. 

Naopak velký respekt u kolem-
jdoucích má smrtka. „Lidé ze 
mě mají strach, bojí se, abych 
je nesejmula kosou. Jsou na mě 
raději hodní,“ naznačila Magda 
Barboříková, která letos s bí-
lou tváří a kosou vyrazí do ulic 
Přerova už podesáté. Někteří 
členové průvodu se každoročně 
objevují v novém převleku. „Už 
jsem byla za černošku z Ghané, 
indiánku i brouka roháče. Le-
tos chystám novou masku, ale 
zatím ji neprozradím,“ nazna-
čila Marta Miková, která v pře-
rovském masopustním průvo-
du ještě nikdy nechyběla.  

Lidová taškařice se míst-
ním líbí a mnozí se zastavují, 
s maškarami tancují a často si 
s nimi pořizují i fotky. „Když 
se k nám budou chtít nové 
maškary přidat, rádi je mezi 
sebe přivítáme,“ dodala Mag-
da Barboříková.

Podle tradice musí kaž-
dá hospodyně s hospodářem, 
u nichž se masopustní prů-
vod zastaví, pohostit maškary 
koblihami, ostatky – což jsou 
zabijačkové pochoutky, koláči 
a nesmí chybět ani štamprlička 
kořalky.  „Míváme pro maso-
pustní průvod přichystaný čaj, 
štamprličku na zahřátí a ko-
láčky. Tradice masopustu se mi 
líbí a byla bych ráda, kdyby se 
zapojilo více lidí. Spousta jich  
o masopustním veselí neví,“ 
zmínila Lenka Jirků z obcho-
du v Jiráskově ulici. V úterý 
13. února podle křesťanské 
tradice skončí doba veselení, 
utichne basa a Popeleční stře-
dou nastane čtyřicetidenní 
období půstu.  (ilo)

PRVNÍ ZASTAVENÍ masopustního průvodu je před radnicí. Poté se průvod už s masopustním právem vydá do centra města. 
 Foto: Ingrid Lounová
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Nohejbaloví fanoušci uvidí v Přerově české reprezentanty
  Jen jednou za rok se v Přerově opakuje šance vidět hvězdy českého 

nohejbalu v akci. A ta se letos divákům naskytne v sobotu 10. února 
ve Sportovní hale TJ Spartaku Přerov. Koná se zde už 11. ročník meziná-
rodního nohejbalového turnaje trojic mužů - Memoriál Pavla Holíka.
Přerovský mezinárodní nohej-
balový turnaj bývá každoročně 
silně obsazeným kláním, kam 
se sjíždí nohejbalová elita z Čes-
ka i Slovenska. „Vítězem mi-
nulého ročníku turnaje se stala 
trojice Müller, Pospíšil a Rosen-
berk z Modřic. Tito reprezentač-
ní hráči neztratili v turnaji jedi-
ný set a suverénně si došli pro 
vítězství. Loni také získali po-
třetí za sebou titul mistra repub-
liky, takže určitě očekáváme, že 
se v Přerově budou znovu uchá-
zet o vítězství,“ uvedl Jiří Pavel-
ka, předseda pořádajícího oddí-
lu nohejbalu TJ Spartak MSEM 
Přerov. Domácím hráčům se 
loni moc nedařilo a žádná tro-
jice nepostoupila ze základní 
skupiny, letos by se ale mohla 
karta obrátit. „Chtěli bychom 
nasadit do turnaje alespoň dvě 
trojice, bude-li možnost, může-
me nominovat i třetí. To ale roz-
hodne až trenér družstva podle 
aktuální situace a formy hráčů,“ 
nastínil Pavelka.

Turnaj je pro hráče zároveň 
přípravou a důležitým měřením 
sil před sezonou. Nohejbalové 

ligy totiž startují až začátkem 
dubna. Účastnická kapacita 
přerovského turnaje je 20 trojic. 
„Už jsme měli i 22 týmů a zvlád-
li jsme to. Pravidelně k nám 
přijíždějí i hráči české extraligy 
včetně reprezentantů a očeká-
váme i účast nohejbalisty roku 
2017. Rádi k nám jezdí také re-
prezentanti Slovenska, kteří 
dnes už většinou hrají za české 
týmy,“ zmínil Pavelka.

V přerovské hale Spartaku 
panuje už tradičně skvělá atmo-
sféra také díky nohejbalovým 
fanouškům, kteří dokážou hrá-
če vyhecovat k výkonům. „Pu-
blikum je na našem turnaji no-
hejbalově vyspělé a je základem 
úspěchu celého turnaje. Mimo 
celý náš region Hané i Valašska 
přijíždějí do Přerova fanoušci 
 například z Ostravy, Brna, ale 
i z Čech. Hráči na hřišti urči-
tě vnímají podporu z hlediště 
a dovedou ji také náležitě ocenit 
a odměnit předváděnými výko-
ny,“ dodal Pavelka. Takže, fa-
noušci nohejbalu, nezapomeňte 
přijít v sobotu 10. února podpo-
řit domácí týmy!  (ilo)

Cyklobus Bečva bude letos jezdit na Bumbálku i na  Bouzov
 Už šestou sezonu bude letos v létě vozit cyklisty na výlety Cyklobus Bečva. První jízda cyklobusu 

startuje prvním prázdninovým dnem – v sobotu 30. června. Milovníci cykloturistiky se letos mohou těšit 
na jednu novinku – na další trasy, které je zavedou do Litovelského Pomoraví a na Bouzov. 
Loňský rok jasně ukázal, že 
zájem o výlety cyklobusem 
do Beskyd mírně upadá. „Bě-
hem čtyřměsíčního provozu se 
cyklobusem Bečva přepravilo 
1047 cestujících,“ informovala 
Jitka Kočicová z přerovského 
magistrátu. Linku cyklobusu 
spolufi nancuje město Přerov 
spolu s Lipníkem. Přerov hradí 
85 procent nákladů na provoz 
a Lipník zbývajících 15 pro-
cent. „Město Přerov za tuto 
službu loni zaplatilo společ-
nosti Arriva, která cyklobus 
provozuje, 137 tisíc korun,“ 
upřesnila Kočicová. 

Na základě ankety, která 
proběhla mezi cykloturisty, 
padlo rozhodnutí nabídnout 
příznivcům výletů v sedle kola 
další cílovou variantu. „V po-
sledních dvou letech jsme 
zaznamenali pokles zájmu 
Přerovanů o standardní tra-
su na Bumbálku, a proto jsme 
se spolu s partnerem projektu 
městem Lipník rozhodli pro 
příští dvě sezóny navrhnout 

nové trasy cyklobusu, a sice 
trasy do Litovelského Pomo-
raví a na hrad  Bouzov,“ zmínil 
přerovský cyklokoordinátor 
Jiří Janalík. Cyklobus by tak 
jezdil v sobotu svou standard-
ní trasu na Bumbálku, v ne-

děli a o státních svátcích pak 
na Bouzov.

Červnové a zářijové víken-
dové spoje budou zrušeny 
kvůli menšímu zájmu výletní-
ků. „Linka by v příštích dvou 
letech jezdila už jen o letních 

prázdninách,“ upřesnil Jana-
lík. Jízdné zůstane stejné jako 
v loňském roce, to znamená, 
že za jízdné na Bumbálku zá-
jemci zaplatí 115 korun, jízdné 
na Bouzov bude patrně levnější.

Nová trasa na Bouzov přilá-
ká také zájemce z řad pěších 
turistů, kteří mohou obdi-
vovat nejen hrad Bouzov, ale 
také navštívit třeba Javoříčské 
nebo Mladečské jeskyně, kra-
jinu lužních lesů Litovelského 
Pomoraví nebo lidový skan-
zen v Příkazech a zámek v Če-
chách pod Kosířem.

Loni byla hned po Bumbálce 
druhým nejvyhledávanějším 
cílem cykloturistů zastávka 
Horní Bečva. „Někteří z nich 
absolvovali cestu cyklobusem 
již poněkolikáté za sebou, a tak 
si pro zpestření volili zajíma-
vé trasy, jako například tra-
su z Bumbálky kolem vodní 
nádrže Šance, přes Ostravici 
a Frýdek Místek po cyklostezce 
podél řeky Ostravice až do Os-
travy, odkud se již pohodlně 
i s kolem dopravili zpět do Pře-
rova přímým vlakem,“ nastínil 
další možnosti poznávacích vý-
letů v sedle kola Jiří Janalík.  (ilo) 

JEŠTĚ PŘED zahájením nohejbalové ligy se v Přerově koná turnaj, který je zařa-
zený do celorepublikového kalendáře. Zamíří k nám nohejbalová elita.  Foto: Jan Čep

Turnaj HONEMSEM NOHEJBAL

Memoriál Pavla Holíka
zahájení turnaje bude v 8.45 hod.; zápasy ve skupinách se 
odehrají od 9 do 13 hod.; vyřazovací zápasy od 14 do 16 hod.;
semifi nále a fi nále proběhne od 16.30 hod.

Cyklobus Bečva letos zamíří i do Litovelského Pomoraví.  foto: Ingrid Lounová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
Čt 1. 2. Tesák–Čerňava–Chvalčov, 
10 km, autobus 9.45 hod. autobusová 
stanice č. 18, vede Bernátová
3. 2. soutok Svitavy a Svratky–
Lužánky–Špilberk, 15 km, vlak 7.38 
hod., vede Šťávová
8. 2. Chropyně, 12 km, vlak 8.57 hod., 
vede Válková
8. 2. Kolem zahrádek–Újezdec–Pře-
rov, 10 km, sraz v 8.30 hod. u autobus. 
nádraží, vede Szabóová 
10. 2. Střeň–Litovel–Červenka, 
12 km, vlak 8.06 hod., vede Šťavová 
15. 2. Konice–Runářov–Konice, 
12 km, vlak 7.05 hod., vede Láhnerová 
(přistoupí v Brodku) 
17. 2. Tlumačov–Kvasice–Kroměříž 
(výstava kamélií), 17 km, vlak 7.36 
hod., vede Sedláková
22. 2. Fryšták–Zlín, 10 km, vlak 8.00 
hod., vede Bernátová 
22. 2. Brodek–Citov–Tovačov, 15 km, 
vlak 8.05 hod., vede Peprnová 
24. 2. Sv. Kopeček–Radíkov–Svatý 
Kopeček, 14 km, vlak 7.36 hod., vede 
Pospíšilová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
3. 2. Bělotín–Polom–Dub –Vysoká–
Hustopeče nad Bečvou, 14 km, vlak 
8.09 hod., vede Šlesinger
7. 2. Krčmaň–Brodek–Rokytnice–
Dluhonice, 12 km, bus 8 hod., vede 
Punčochářová
10. 2. Přerov–podél Bečvy–soutok 
Bečvy  s Moravou–Tovačov, 16 km, 
odchod v 8 hod. od elektrárny, vede 
Punčochářová
14. 2. Bělotín–Nejdek– pod Stříte-
ží–Bělotín, 12 km, vlak 7.18 hod., vede 
Krejčí
17. 2. Drahotuše–Rybáře–podél 
Bečvy–Hranice, 11 km, vlak 8.26 hod., 
vede Bartošík
21. 2. Pavlovice–Hlinsko –Podhůra–
Lipník nad Bečvou, 12 km, bus 9.20 
hod., vede Mužíková
24. 2. Přerov–podél Bečvy–Proseni-
ce–grymovský most–Přerov, 14 km, 
odchod v 9 hod. od lávky u tenisu, 
vede Vaculík 
28. 2. Lipník nad Bečvou–most–
osecký jez–Nové Dvory–Podhůra–
Týn nad Bečvou, 11 km, vlak 8.26 hod., 
vede Krejčí 

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

6. 2. Výroční členská schůze 
v restauraci Bečva, v 17 hod.
10.–11. 2. Přejezd Orlických hor 
– lyžařská turistika. 1. den Číhal-
ka–Šerlich–Pěticestí–Hanička–
Rokytnice v Orických horách, hotel 
Rokytenka. 2. den Mladkov–Suchý 

vrch– Červenovodské sedlo–Buko-
vá hora–Štíty. Celkem 61 km, vede 
Beránek, odjezd bus 5.30 hod. 
od restaurace Parník
24.–25. 2. Přejezd Jeseníků – lyžař-
ská turistika. 1. den Skřítek–Jelení 
studánka–Vysoká Hole–Ovčárna–
Praděd–Švýcárna–Červenohorské 
sedlo, Chata Červenohorské sedlo. 
2. den Červenohorské sedlo–Kepr-
ník–Šerák–Ramzová, celkem 58 km, 
vede Beránek a Balcárek vlak … hod
24. 2. Šumperská zimní 50 – Šum-
perk 8–50 km, pořádá KČT Šumperk, 
vlak 6.16 hod.

  PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
Do 25. 2. Schváleno! Razítka, pečetě, 
typáře, městské znaky – výsta-
va přiblíží historii razítek a jejich 
předchůdců i městské znaky, které 
se na nich objevují. K vidění budou 
zajímavé typáře, pečeti i razítka 
z Přerova okolí i dobová úřadovna 
z první poloviny 20. století a cechovní 
kanceláře z 18. století.
Středověké a raně novověké zbra-
ně Přerovska – výstava seznámí 
s vývojem zbraní od konce 9. do polo-
viny 17. století na pozadí historických 
událostí odehrávajících se v regionu 
Přerovska a střední Moravy. Mezi 
vystavenými trojrozměrnými expo-
náty budou zastoupeny zbraně 
chladné, střelné i palné.
Akce:
13. 2. Vojenské dějiny Přerovska 
od kolapsu Velké Moravy do závěru 
třicetileté války. Přednáška Zdeňka 
Schenka, od 17 hod., Korvínský dům. 
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
NOVINKA 
O středověku, zbraních, zbroji 
a ušlechtilém chování rytířů…

Nový edukační program pro školy, 
rodiny s dětmi a ostatní zájemce, 
který zážitkově-interaktivní for-
mou doprovází výstavu Středověké 
a raně novověké zbraně Přerovska. 
Návštěvníci se hravou formou sezná-
mí s životem ve středověku, dozvědí 
se, co všechno obnášel rytířský 

výcvik, odhalí, co se odehrávalo 
na bitvách i turnajích a co se skrývá 
pod pojmem „rytířské chování“.
Dlouhodobě nabízené animační pro-
gramy ke stálým expozicím:

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

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

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
Stálé expozice: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera.
Akce:
1. 2. Autonapůl – beseda ekoporadny 
s Michalem Šimoníkem o první české 
společnosti,  která provozuje sdíle-
ná auta. Zváni jsou hlavně zájemci 
o sdílení v našem městě! Ukázka 
sdíleného automobilu.  Od 17 hod. 
v Korvínském domě.
8. 2. Zahrádka pro všechny generace 
– vernisáž výstavy prací výtvarné 
soutěže pro děti a vyhlášení vítězů. 
Od 9 hod. v budově ORNIS.
9. 2. Skleněná vitráž – konvalinky 
v květináčku – výtvarná dílna,16–19 
hod., v budově ORNIS. Vstupné 350 Kč 
(materiál, občerstvení). Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz
22. 2. Až se jaro zeptá! Výroba pta-
čích budek a zábavně naučný pro-
gram o dění v ptačím světě na jaře. 
Od 16.30 v budově ORNIS. Vstupné 
20 Kč + 100 Kč za každou vlastno-
ručně vyrobenou budku. Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po 8–16 hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.
Programy pro zájmové skupiny:

Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
v únoru uzavřen

MĚSTSKÝ DŮM
4. 2. Nedělní party – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory, hraje Mini, 
v 13.30 hod.
6. 2. Sex pro pokročilé – divadelní 
představení s Janou Krausovou 
a Karlem Rodenem, v 19 hod. 
7. 2. Přerovští politici a úředníci – talk 
show, sousedské setkání se zajíma-
vými lidmi, moderuje Irena Kanovská, 
v 18 hod., vstup zdarma
18. 2. Nedělní party – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory s dechovkou, 
v 13.30 hod.
21. 2. Milovat k smrti – Malý muzikál 
o velké Edith Piaf – patnáct nejzná-
mějších evergreenů francouzské 
šansoniérky zazní v podání Světlany 
Nálepkové, v 19.30 hod.
27. 2. Ivo Jahelka a Miroslav Paleček 
– dvojkoncert s veselým povídáním, 
v 19.30 hod.
PLESOVÁ SEZONA V MD
2. 2. Maturitní ples GJŠ, v 19 hod.
3. 2. Maturitní ples Obchodní akade-
mie, v 19 hod.
9. 2. XXIV. reprezentační ples Střední 
školy gastronomie a služeb, ve 20 
hod.
10. 2. Maturitní ples, Spolek přátel 
průmyslové školy, v 19 hod.
16. 2. Maturitní ples GJB a SPgŠ, v 19 
hod.
17. 2. Ples TJ SK Sokol, ve 20 hod.
23. 2. Reprezentační ples města Pře-
rova, ve 20 hod.
24. 2. Maturitní ples GJB a SPgŠ, v 19 
hod.

PLES LEVICE
V pořadí 25. ročník Plesu levice se 
koná v pátek 23. února v klubu Teplo 
na Horním náměstí. K tanci a posle-
chu hraje skupina Karel Gott Revival 
Morava, začátek ve 20 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1. 2. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, od 8 do 17 hod.
5. 2.–5. 3. Základy práce s MS Excel 
2016 – počítačový kurz pro začá-
tečníky, učebna MěK, každé pondělí 
16–17.30 hod.
6. 2. Bezpečný internet pro seniory 
– přednáška Zbyňka Kutry, učebna 
MěK, od 10 hod.
6. 2. Podvečerní sonety – poetické 
vystoupení J. K. Hrubého s hudebním 
doprovodem, učebna MěK, od 17 hod.
8. 2.–15. 3. Základy práce s MS Word 
2016 – počítačový kurz pro začá-
tečníky, učebna MěK, každý čtvrtek 
(kromě 15. 2.), 16–17.30 hod.
13. a 27. 2. Virtuální univerzita třetího 
věku – videopřednášky na téma 
myslivost (jen pro přihlášené studen-
ty), učebna MěK, 10–12 hod. 
a 13–15 hod.
15. 2. Povídejme si, tentokrát na téma 
rodiče a děti – společné hledání 
odpovědí s Alenou Řehořovou, učeb-
na MěK, od 17 hod.
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19. 2.–19. 3. Ovládání PC s Windows 10
pro mírně pokročilé – počítačový 
kurz, učebna MěK, Žerotínovo 
nám. 36, každé pondělí 9–11 hod.
21. 2. Národní parky západu USA – 
cestopisná přednáška Magdy Rados-
tové, sál Ministerstva zemědělství ČR 
v Přerově, Wurmova 2, od 17 hod.
26. 2. Kulturní akademie knihovny 
na téma František Rasch, učebna 
MěK, Žerotínovo nám. 36, od 13 hod. 
27. 2. Co říkají linie na dlani – přednáška 
Jany Niessnerové o chiromantii, učebna 
MěK, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
Akce pro děti:
1. 2.– 2. 3. Výstava kreseb žáků 
zapojených do výtvarné soutěže 
Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí 
Kainara, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době knihovny
2., 9., 16., 23. 2. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
2., 9., 16., 23. 2. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
6. 2. Tvořivá dílna – valentýnské tvo-
ření, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
9. 2. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, od 9 
do 12 hod.
12.–16. 2. Taneční maraton „Just 
dance“ na XBOXu, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v provozní době 
knihovny
12. a 13. 2. Tvořivá dílna – lyžař, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, v provoz-
ní době knihovny
15. a 16. 2. Tvořivá dílna – balanční hra 
Bludiště, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době knihovny
Akce v místních částech:
8. 2. Tvořivá dílna – havrani ze sklá-
dačky, Čekyně, od 16 hod.
12. – 15. 2. Hádej, hádej, hadači – 
soutěž, Čekyně, v provozní době 
knihovny
13. 2. Tvořivá dílna – veselá zvířátka, 
Vinary, od 17 hod.

15. 2. Tvořivá dílna – valentýnská 
srdíčka z papíru, Žeravice, od 16.30 
hod.
15. 2. Tvořivá dílna – sněhulák, Hen-
člov, od 16 hod.
24. 2. Tvořivá dílna – výroba srdíček, 
Dluhonice, od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17A
Pondělí
5. 2. S pověstí zabijáka – Olga Župko-
vá, 10.15 hod.
5. 2. Cvičení paměti, 11.15 hod
12. 2. Výchova a výcvik psů – Zdeněk 
Kouřil, 10.15 hod.
19. 2. Rukodělná činnost: veli-
konoční dekorace z keramiky, 10.15 
hod.
26. 2.  Povídání s psychologem – 
PhDr. Jana Gebauerová, 10.15 hod. 

Úterý
6. 2. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je omeze-
ná, je potřeba se přihlásit u M. Krejčí-
řové, tel.: 777 729 521. Vstupné 30 Kč.
13. 2. Vycházka s trekingovými 
holemi – zimní Přerov. Sraz v 10.20 
hod. v centru SONUS. Předpokládaný 
návrat ve 12.30 hod. Vycházka se 
koná jen za příznivého počasí. 

Středa 
7. 2. Kavárna pro seniory: Pamětihod-
nosti Kyjeva, přednáší Milan Pospíši-
lík, v 16 hodin
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v po a čt 9–10 hod. 
Internet pro seniory
vždy v po 9–13 hod.
PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14.45 do 16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 5. 2. Cena kurzu je 450 Kč. 
PC kurz pro pokročilé – kurz se sklá-
dá z pěti lekcí, vždy v pondělí od 13.00 
do 14.30  hod. Kurz začíná v pondělí 
5. 2. Cena kurzu je 400 Kč. 

Kurzy probíhají v centru SONUS, 
zájemci se mohou přihlásit u M. Krej-
čířové, tel. 777 729 521.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ 
AKADEMIE

20. 2. Věžní hudba – přednáška 
historičky hudební vědy Ingrid Silné. 
Přednáška se uskuteční v centru 
Sonus v 17 hod.

BLUES NAD BEČVOU
JARNÍ PROLOG
17. 2. Springtime Blue: Neil Zaza Trio 
(USA), restaurace Pivovar, v 19 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA
1.–4. 2. Zimní rodeo – víkend pro 
rodiče s dětmi a dospělé Domašov 
nad Bystřicí
2. 2. Vida – zájezd do Brna
16.-18. 2. Dlažkovská olympiáda – 
víkend pro dospělé a rodiče s dětmi, 
Pohořany

DUHA RC RODINKA
8. 2. Maškarní bál, tělocvična ZŠ 
Želatovská, 16.30–18 hod. Pohádková 
cesta s plněním úkolů, diskotéka
Po – Malý badatel, od 16 hod., klu-
bovna Rodinky
St – Montehrátky s batolátky, 
od 9.30 hod., klubovna Rodinky
St – Hravá hudební angličtina, 
od 16.30 hod., klubovna Rodinky
Čt – Montehrátky s batolátky, 
od 9.30 hod., klubovna Rodinky
Čt – Cvičení s nejmenšími, od 16 hod., 
klubovna Rodinky
Čt – Tělocvičení s rodinkou, od 17 
hod., tělocvična ZŠ Želatovská

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS
2. 2. Bowlingové dopoledne s BIOS
2. 2. Výroba plstěné brože – sýkorka, 
od 15 hod., Atlas

7. 2.  Klub Teplo, Horní nám. – pololet-
ní vystoupení oddělení Tělovýchovy, 
od 17 hod.
24. 2. Velikonoční keramika, od 11 
hod., přihlášky Atlas

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26
Po – Z pohádky do pohádky, 9–12 
hod., herna otevřena 15–18 hod.
        Rozhýbej svůj jazýček, 15–15.45 
hod.
        Jóga pro rodiče s dětmi, 16–16.45 
hod. (max. 5 osob)
        Jóga pro rodiče s hlídáním dětí 
16.50– 17.50 (max. 8 osob)
Út – Olinčiny zpívánky, 9–12 hod.
         Keramika pro rodiče s dětmi, 
16.30–18.30 hod.
St – Cvičení rodičů s dětmi s Niki, 
9–12 hod.
         Kutilky – 1. a 3. středa v měsíci, 
začínáme 7. 2., vždy v 16–18 hod.
Čt – Tvoření, 9–12 hod.
         Mámou a tátou bez hranic, 
14–17hodin
         Angličtina pro rodiče s hlídáním 
dětí, 17.15–18.15 hod.
11. 2. Sluníčkový karneval a Show šaška 
Vikiho, sál pivovaru Zubr, v 15 hod.

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

4. 2. Kocour v botách

11., 18. a 25. 2. Pohádka z kouzelné 
obálky.

Představení začínají vždy ve 14 a v 16 hod.

KERAMIKA ÚJEZDEC
1. 2. Vyrábíme z keramiky pařez

8. 2. Vyrábíme z keramiky loskutáka

15. 2. Vyrábíme z keramiky sovu

22. 2. Mýdlové odpoledne

Začátek akcí je od 15.30 hod.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – únor 2018                                     změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15 –7.30; 9–12 6.15 –7.30; 9–12 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15–21

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

Středa 15,30–17; 18 – 20 6.15 – 7.30; 9 –12
15,30–17; 19 – 21

6.15 – 7.30; 9 –12
15,30–17; 19 – 21 19–21 muži 13–21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 12
14 – 16; 18 – 21

6.15 – 7.30; 9 – 12
14 – 16; 18 – 20 senioři 13 – 14 18–21 ženy 15–21

Pátek 14 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 21 6.15 – 7.30
9 – 15; 17,30–20 15–21 muži 15–21

Sobota 10–12,30; 13,30–20 10–12,30; 13,30–20 11–20 10–12.30, 13,30–20 společná 10–20

Neděle 10 – 18 10 – 18 aqua aerobic* 16–16,45 10–18 společná 10–18

VÝJIMKY (jak se plave v uvedené dny)

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

2. 2. 10–20 10–20 15–21 ženy 14–21

3. 2. změna- bude uvedeno později na www.bazenprerov.cz

12. 2.–16. 2. 10–20 10–20 dle běžného provozu sauny, z bazénu do 20
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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. 581 217 187

Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 2.  v 17.30 hod. NIT Z PŘÍZRAKŮ 2D, 
titulky, od 15 let
1. 2.  ve 20 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, 
od 15 let
2. 2.  v 10 hod. PADDINGTON 2, 2D, dabing
2. 2.  v 16 hod. ČERTOVINY 2D
2. 2.  v 18 hod. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 2D, 
titulky 
2. 2.  ve 20 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, 
od 15 let
3. 2.  v 10 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI 2D, dabing
3. 2. v 18 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D
3. 2.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ 2D, titulky, od 15 let
4. 2.  v 15 hod. ABSENCE BLÍZKOSTI, 
BIOSENIOR, 2D
4. 2.  v 16.30 hod. MIKHAIL BARYŠNIKOV 
– PROSTOR, baletní fi lm
4. 2.  v 17.30 hod. LABYRINT: VRAŽEDNÁ 
LÉČBA 3D, titulky, od 15 let
4. 2.  ve 20 hod. TŘI BILLBOARDY KOU-
SEK ZA EBBINGEM 2D, titulky, od 15 let
5. 2.  v 17.30 hod. NIT Z PŘÍZRAKŮ 2D, 
titulky, od 15 let
5. 2.  ve 20 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, 
od 15 let
6. 2.  v 19 hod. LADISLAV ZIBURA: UŽ 
NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
7. 2.  v 17.30 hod. DÍVKA S PERLOU – 
ROK SE SVĚTOVÝMI MALÍŘI 2D, titulky 
7. 2.  ve 20 hod. CIZINEC VE VLAKU  2D, 
titulky, od 15 let
8. 2.  v 10 hod. DOKUD NÁS SVATBA 

NEROZDĚLÍ, Biosenior, 2D, titulky
8. 2.  v 17.30 hod. HAPPY END 2D, Artki-
no, titulky, od 15 let
8. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
9. 2.  v 17.30 hod. NIT Z PŘÍZRAKŮ 2D, 
titulky, od 15 let
9. 2.  ve 20 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI  2D, česky 
10. 2.  v 10 hod. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 2D, dabing
10. 2.  v 18 hod. ČERTOVINY 2D
10. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
11. 2.  v 15.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 3D, dabing
11. 2.  v 17.30 hod. ZMENŠOVÁNÍ 2D, titulky
11. 2.  ve 20 hod. NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
2D, titulky
12. 2.  v 17.30 hod. MATKY NA TAHU 
O VÁNOCÍCH 2D, titulky
12. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
13. 2.  v 18 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D
13. 2.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ 2D, titulky, od 15 let
14. 2.  v 17.30 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
14. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
15. 2.  v 17.30 hod. BLACK PANTHER 3D, 
dabing
15. 2.  ve 20 hod. TVÁŘ VODY 2D, titulky, 
od 15 let

16. 2.  v 18 hod. EVA FARNA 10: NEZNÁMÁ 
ZNÁMÁ 2D
16. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
17. 2.  v 18 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D
17. 2.  ve 20 hod. BLACK PANTHER 2D, dabing
18. 2.  v 17.30 hod. MATKY NA TAHU 
O VÁNOCÍCH 2D, titulky
18. 2.  ve 20 hod. INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ 2D, titulky, od 15 let
19. 2.  v 18 hod. HMYZ 2D, česky 
19. 2.  ve 20 hod. TVÁŘ VODY 2D, titulky, 
od 15 let
20. 2.  v 17.30 hod. CIZINEC VE VLAKU 2D, 
titulky, od 15 let
20. 2.  ve 20 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, 
česky, od 15 let
21. 2.  v 18 hod. ŠPINDL, Biosenior, 2D, česky
21. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
22. 2.  v 17.30 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 2D
22. 2.  ve 20 hod. AKTA PENTAGON: 
SKRYTÁ VÁLKA 2D, titulky, od 15 let
23. 2.  v 17.30 hod. BLACK PANTHER 2D, titulky
23. 2.  ve 20 hod. TVÁŘ VODY 2D, titulky, 
od 15 let
24. 2.  v 17.30 hod. ZMENŠOVÁNÍ  2D, titulky
24. 2.  ve 20 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
2D, česky
25. 2.  v 15 hod. EARTH : DEN NA ZÁZRAČ-
NÉ PLANETĚ, Biosenior, 2D, dabing
25. 2.  v 17 hod. HMYZ 2D, česky 
25. 2.  v 19 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ SVO-
BODY 2D, titulky, od 15 let

26. 2.  v 17.30 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
2D, česky
26. 2.  ve 20 hod. TVÁŘ VODY 2D, titulky, 
od 15 let
27. 2.  v 17.30 hod. NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
2D, titulky
27. 2.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
28. 2.  v 19 hod. 100LETÁ REPUBLIKA - 
BÍLÁ TMA, předfi lm Škůdce 2D

BIJÁSEK: 
4. 2.  v 10 hod. COCO 2D, dabing 
17. 2.  v 10 hod. MAXINOŽKA 2D, dabing
18. 2.  v 15.30 hod. ČERTOVINY 2D
24. 2.  v 10 hod. PRAČLOVĚK 2D, dabing
25. 2.  v 10 hod. PRAČLOVĚK 2D, dabing

BABY BIO:
6. 2.  v 10 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D

KREATIVNÍ PRÁZDNINOVÉ 
DÍLNIČKY:
12. 2.  v 9 hod. FERDINAND
13. 2.  v 9 hod. COCO
14. 2.  v 9 hod. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU   

PRÁZDNINY V KINĚ:
12. 2.  v 10 hod. FERDINAND 3D, dabing
13. 2.  v 10 hod. COCO 2D, dabing
14. 2.  v 10 hod. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 3D, dabing
15. 2.  v 10 hod. ŠPINDL 2D
16. 2.  v 10 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, od 
15 let Změna v programu vyhrazena

V měsíci únoru galerie Eso nabízí nové originální práce 
autorky Evy Jurčíkové. Jedná se zejména o hedvábné 
šály a šátky a malbu na hedvábí. Autorka pracuje s růz-
nými druhy přírodního hedvábí. Baví ji hrát si s různými 
odstíny barev, kombinovat je a přenést tak do její práce 
myšlenky, pocity a všechno hezké, co kolem sebe vidí, 
ať už je to strom v lese, zajímaví lidé a jejich slova, staré 
věci, ladný pohyb, nebo krásná hudba. To vše Evu Jur-
číkovou inspiruje. Kromě toho je v galerii k vidění líbivá 
kolekce pánských originálních skleněných doplňků 
z dílny pražské sklárny. Jedná se třeba o spony do kra-
vat, manžetové knofl íčky a velmi originální motýlky, 
které se stávají velkým módním hitem.

Do druhé únorové neděle si mohou 
zájemci v Galerii města prohlédnout 
výstavu tří autorek. Polská malířka 
Danuta Matysik vystavuje obrazy 
s cestovatelskou tematikou, další pol-
ská autorka Agnieszka Kloc nabízí své 
šperky a grafi ky jsou z autorské dílny 
mladé přerovské výtvarnice Kateřiny 
Tesařové.
Ve Výstavní síni Pasáž je do 7. února ke 
zhlédnutí putovní výstava Rozkulače-
no!, která ukazuje půl století perzeku-

ce selského stavu. Výstavu připravil 
Ústav pro studium totalitních režimů 
ve spolupráci s ostatními institucemi. 
Do stejného data si mohou Přerované 
prohlédnout i soutěžní návrhy, které 
jejich autoři poslali do soutěže Měs-

totvorné řešení území kolem takzva-
ného průpichu.
Století Přerovska ve výtvarném 

umění – I. část, léta 1920–1970 
připomene společná výstava obou 
městských galerií. Rozsáhlý výstavní 
projekt, vzdávající hold výtvarnému 
umění Přerovska od vzniku Česko-
slovenské republiky po současnost, 
připravují společně v rámci projektu 
100letá republika Galerie města 
Přerova a Výstavní síň Pasáž. Vedle 
malířské tvorby budou prezentová-
ny kresby, fotografi e, design i užité 
umění. Vernisáž výstavy je 22. února 
v 17 hodin v Galerii města Přerova. 

Znovu po roce budou od 16. února na Trafačce k vidění 
Staré časy pražského malíře, grafi ka a keramika Aleše 
Vondřicha. Jeho litografi e mají jedno společné – ztvár-
něné postavy jedou na starých velocipédech a kolem 
se vznášejí vzducholodě a balony. Tematikou starých 
jízdních kol Vondřich navazuje na rodinnou tradici a úspě-
chy svého praprastrýce Augustina, který se zúčastňoval 
cyklistických závodů v Rakousku-Uhersku, Rusku 
a Německu, odkud přivezl osm mistrovských titulů. Když 
zanechal závodění, začal sbírat staré velocipédy, které 
nyní tvoří polovinu muzejní sbírky Národního technického 
muzea. Tematika vzducholodí a starých jízdních kol se 
objevuje i ve Vondřichově tvorbě modrozelené keramiky.


