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KRÁTCE Léto bude barevné, se spoustou zábavy

Centrum dění ve městě se během 
léta přesouvá na hradby k Nep-
tunovi. Už potřetí se tu uskuteční 
Hudební léto na hradbách. Kaž-
dé úterý v 19 hodin se otevřená 
scéna na Spálenci rozezní kon-
certem. Stejně jako loni organi-
zátoři festivalu slibují pestré hu-
dební žánry a muzikanty z růz-

ných koutů Evropy i zámoří. 
Ožije i další pódium Mezi hrad-
bami na Horním náměstí, kde 
se divadelní múza ozve každý 
čtvrtek. Deset letních divadel-
ních představení Dostavníčka 
začíná vždy ve 20 hodin. A ne-
smíme opomenout ani nedělní 
promenádní koncerty v Micha-

lově a o poslední červencové 
neděli začíná v 16 hodin v areálu 
ornitologické stanice Zahradní 
slavnost. Na tomto podvečer-
ním soaré nás čeká směsice vše-
ho prázdninového – projížďky 
na loďce, kapela Neřež, opékání 
buřtů  i loutkové divadlo.  (ilo)

 Více v programu na straně 14 a 15  

Nová silnice povede 
areálem Výstaviště
Mapa Přerova bude v bu-
doucnu bohatší o jednu další 
silnici, která spojí ulici Ko-
paniny s Lipnickou. Komu-
nikace povede přes areál 
Výstaviště a přijde město asi 
na 30 milionů korun. Radní 
už schválili zahájení projek-
tové přípravy. „V územním 
plánu je vyhrazen 12met-
rový koridor pro místní ko-
munikaci, chodník s cyklo-
stezkou a zeleň – takže sa-
motné stavbě nic nebrání,“ 
uvedl náměstek primátora 
Petr Měřínský. Silnice má 
nahradit komunikaci, která 
byla zanesena v roce 2009 
do územního plánu Přero-
va a měla vést mezi národní 
přírodní rezervací Žebračka 
a areálem Výstaviště.  (lech)  

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se v čer-
venci k veřejnému jedná-
ní nesejdou, další zasedá-
ní v sále Městského domu 
je naplánováno na pondělí 
27. srpna v 15 hodin . (red)

HUDEBNÍ LÉTO na hradbách má mezi Přerovany zvuk. V červenci se lidé mohou těšit na pět úterních koncertů.  Foto: I. Lounová

Kříž připomíná poválečný masakr na Švédských šancích
Železný kříž s průstřely a trno-
vou korunou z dílny umělecké-
ho kováře Jiřího Jurdy připomí-
ná od neděle 17. června na Švéd-
ských šancích tragédii, která se 
tu stala z 18. na 19. června roku 
1945. Pietního aktu spojeného 
s vysvěcením kříže se zúčast-
nili pozůstalí po obětech hrůz-
ného masakru, zástupci města, 
spolku Karpatských Němců ze 
Stuttgartu, zástupci slovenské-
ho a německého velvyslanectví 
a asi dvě stovky Přerovanů.

Osudnou noc se na přerov-
ském nádraží potkal vojenský 
transport, v němž se vraceli 
příslušníci 1. československé-
ho armádního sboru z pražské 
přehlídky s vlakem, ve kte-
rém jeli domů Karpatští Něm-

ci, Maďaři a Slováci, kteří byli 
na příkaz německých úřadů 
evakuováni do severozápad-
ních Čech. Domů už nikdy ne-

dojeli. Fanatický poručík Ka-
rol Pazúr a důstojník Bedřich 
Smetana je nechali pod faleš-
nou záminkou, že jsou mezi 

nimi přisluhovači nacismu, 
zastřelit. „Nesmyslný masakr 
na Švédských šancích se stal 
41 dnů po skončení nejkrutěj-
ší války v lidských dějinách. 
Během čtyř hodin bylo brutál-
ně zavražděno 267 nevinných 
lidí pocházejících ze středního 
Slovenska - z Dobšiné, Kež-
maroku, Janovy Lehoty při 
Žiari nad Hronom, Mlynice 
a Gelnice. Většinou se jednalo 
o ženy a děti. Nejmladšímu ko-
jenci  bylo šest měsíců a byl za-
vražděn v náručí své matky,“ 
vzpomněl hrůznou událost 
historik František Hýbl, který 
se zasloužil o to, aby tato udá-
lost v poválečných dějinách 
nazapadla.  (ilo) 

Pokračování na straně 9 

TRAGÉDII na Švédských šancích připomíná kříž od Jiřího Jurdy.  Foto: I. Lounová
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Situ ace v dopravě v příštích letech zhoustne, 
Přerov čekají roky silničních staveb 

 Úsek dálnice D1 Lipník-Přerov nabral zpoždění. Podle původních plánů měla být tato část dálnice do-
končena ještě letos, ale nestane se tak. Stavebníky zbrzdily problémy s geologickým podložím, dokonče-
ní D1 Lipník-Přerov se tak posouvá na příští rok. Ještě letos se ale uskuteční demolice čtyř domů v Kra-
mářově a v Komenského ulici kvůli plánované stavbě průpichu, jehož stavba bude zahájena v roce 2019.

Následující léta budou pro mo-
toristy a dopravu v Přerově vel-
mi složitá. „Přerov bude jedním 
velkým staveništěm, dokonce 
bojištěm. Vůbec to nebude pro 
dopravu a řidiče jednoduchá 
situace,“ uvedl na setkání se zá-
stupci Ředitelství silnic a dálnic 
s novináři primátor Vladimír 
Puchalský. Pozvání směřo-
val také k Miroslavu Patriko-
vi z ekologického spolku Děti 
Země. „Kontroverzní věci týka-
jící se výstavby dálnice v okolí 
Přerova jsme si mohli vyjasnit, 
pan Patrik ale účast odmítl,“ 
dodal primátor Puchalský. 

Přerov v následujících letech 
čeká výstavba mimoúrovňo-
vého křížení v Předmostí, za-
hloubení Mádrova podjezdu 
a rozšíření Tovární ulice a na to 
navazující průpich u nádraží – 
to jsou náročné dopravní stav-
by, které velmi zkomplikují už 
tak složitou dopravní situaci 
ve městě. Svitla i naděje, že se 
bude pokračovat v úseku D1 
mezi Říkovicemi a Přerovem, 
jehož stavbu blokují aktivisté 
Děti Země.

„V dubnu už začaly v Před-
mostí přípravné práce na pří-
stupové cesty kácením stro-
mů. Stavba mimoúrovňo-
vého křížení v Předmostí je 
ve fázi vyhodnocování nabí-
dek a jsme přesvědčeni, že ji 

v září zahájíme,“ informoval 
Martin Smolka, ředitel olo-
moucké správy Ředitelství 
silnic a dálnic. Podle jeho slov 
na dokončení mimoúrovňo-
vého křížení stavebníci po-
třebují 30 až 36 měsíců. Nová 
estakáda mimoúrovňově pře-
kříží železniční trať a přivede 
auta ve směru od Olomouce 
do Polní ulice nadjezdem. Ři-

diči se tak vyhnou ucpanému 
podjezdu v Předmostí.

Vykoupeny jsou už i domy 
a pozemky, které budou mu-
set ustoupit stavbě průpichu. 
Demolice domů bude už le-
tos na podzim. Průpich začne 
na křižovatce Komenského, 
Velké Novosady a Kojetínská, 
protne areál bývalé Juty a na-
váže na Tovární ulici. „Stavbu 

průpichu budeme muset kon-
zultovat, abychom dopravní 
situaci ve městě ještě více ne-
zkomplikovali a Přerov se to-
tálně neucpal,“ doplnil Martin 
Smolka. Stavebníci mají na do-
končení této stavby třicet mě-
síců, první auta by průpichem 
mohla jezdit od roku 2021.

Významnou dopravní akci 
chystá v Přerově také Olo-
moucký kraj. A měla by opět 
pomoci dopravou nejvíce za-
tíženému okolí nádraží. Sou-
částí jihozápadního obchvatu 
Přerova je zahloubení Mádro-
va podjezdu a vyvedení do-
pravy ze silnice I/55 ve směru 
od Zlína na Kojetín a Tovačov. 
Tovární ulice u pekárny se tak 
rozšíří a bude třípruhová.

„Připravujeme dokumen-
taci pro územní řízení. Velmi 
náročná byla jednání s mno-
ha vlastníky pozemků, dota-
ženo už máme 79 pozemků. 
Pomohlo nám město Přerov 
s tím, že vytvořilo kancelář 
na majetkoprávní vztahy,“ 
upřesnil Petr Dlabal, vedou-
cí oddělení dopravy Krajské-
ho úřadu v Olomouci. Podle 
Antonína Prachaře, který je 
zmocněncem města pro do-
pravní záležitosti, se díky 
dalším dohodám přiblíží rea-
lizace stavby související s Má-
drovým podjezdem. Koncem 
června měla být podepsána 
smlouva s Českými drahami 
a také došlo k dohodě se Sta-
vebním bytovým družstvem, 
které souhlasí s přeložkou ga-
ráží na jiné místo.  (ilo)

STAVBA D1 Lipník-Přerov se dostala do skluzu kvůli nestabilnímu geologickému 
podloží. Dokončena bude až v příštím roce.  Foto: Ingrid Lounová

Děti a senioři budou po městě jezdit autobusem za dvě koruny 
 Děti, studenti do šestadvaceti let a senioři nad pětašedesát let budou od září letošního roku cestovat 

po Přerově v městských autobusech se slevou ve výši 75 procent. Usnesli se na tom přerovští radní. 
Jejich rozhodnutí přímo navazuje na krok vlády, která už dříve oznámila, že děti, studenti a senioři mohou 
od září užívat se 75% slevou osobní železniční dopravu a také příměstskou dopravu. Po Přerově budou 
tyto tři skupiny jezdit za dvě koruny.

„Město je součástí Integro-
vaného dopravního systému 
Olomouckého kraje. A právě 
integrace spočívá v tom, že by 
cestující měl mít možnost vy-
užít všechny možné přepravní 
systémy - přičemž za jednu 
přepravu na totožné trase by 
měl ve všech dopravních pro-
středcích platit jednotný ta-
rif,“ řekl náměstek přerovské-
ho primátora Pavel Košutek.  
Koordinátor tohoto integro-

vaného dopravního systému 
proto vyzval zástupce Přero-
va, aby se rozhodli, zda pod-
poří myšlenku slevy jízdného 
až do výše 75 procent – a to 
i za cenu, že budou muset sáh-
nout do kasy města a každý rok 
doplatit přepravci kompenzaci 
přibližně ve výši 2 a půl mi-
lionu korun. Radní odhlaso-
vali, že půjdou touto cestou. 
Pokud by se rozhodli jinak, 
narušili by nejen integraci, ale 

i princip přestupnosti v rám-
ci Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kra-
je. Jednoduše řečeno – kdyby 
neodsouhlasili slevu v rámci 
přerovské městské autobuso-
vé dopravy, nastala by situace, 
kdy by vedle městské linky 
jel pasažér v lince příměstské 
- cestoval by sice po souběž-
né trase, ale za výrazně nižší 
cenu. Provozovatel přerovské 
autobusové dopravy by tímto 

přicházel o tržby, protože část 
cestujících by místo jeho spojů 
využívala linky příměstské.

Městskou autobusovou do-
pravu provozuje v Přerově 
společnost Arriva Morava. 
Zakázku začala plnit počína-
je prvním lednem letošního 
roku – a smlouva mezi městem 
a společností byla podepsána 
na deset let. „Jednotlivá jízden-
ka stojí v současné době deset 
korun, děti od šesti do patnácti 
let platí pětikorunu. Pětasedm-
desátiprocentní sleva by se ale 
netýkala jen těchto jízdenek, 
ale i časových – týdenních, 
měsíčních, čtvrtletních a roč-
ních,“ dodala Jitka Kočicová 
z přerovského magistrátu.  (lech)
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KDE VŠUDE 
JEZDÍTE NA KOLE? 
VYUŽÍVÁTE 
I CYKLOSTEZKY?

Luboš Ondrišík
Jsem velký cy-
klista a ročně 
na kole najez-
dím okolo 3,5 ti-
síce kilometru. 
Jsem z Púcho-

va a rád jezdím i po moravských 
a českých cyklostezkách. 
Do Přerova jsem přijel ze Vsetí-
na přes Hostýn a pokračujeme 
po cyklostezce do Olomouce.

Helena Šírová
Moje trasa je Přerov-Lověši-

ce, kde mám 
zahrádku, tam 
se jede dobře, 
protože je tam 
c yklos tezka. 
S přáteli jezdí-

me i po cyklostezce do Kozlovic.

Michal Krampla
Já jezdím rád na Valachy 

a na Rusavu, 
a pokud to 
jde, tak jezdím 
po cyklostez-
kách, bohužel 
i po silnicích. 

Ročně najedu tak 1500 kilome-
trů.

Richard Dzieža 
Jezdíme s ro-
dinou na kole 
a hlavně 
po cyklostez-
kách. Jezdí-
me do Oseka, 

do Henčlova a Troubek. Cyk-
lobus jsme zatím nevyužili, tak 
daleko jsme si ještě netroufl i.

Krista Puchalová
Na kole jezdí-
me velice rádi 
a často, pokud 
máme chvilku 
volného času, 
tak sedneme 

na kolo a jezdíme po cyklostez-
kách. Jsme z Opavy a do Pře-
rova nás přilákala cyklostezka 
Bečva. Ubytovali jsme se tu 
a  chceme si projet cyklostezku 
Bečva na všechny strany.

Text a foto: Ingrid Lounová

Stezka v Rybářské aleji bude mít nový povrch
 Oblíbená vycházková stezka v Rybářské aleji, která je zároveň i cyklostezkou, letos v létě získá nový 

asfaltový povrch. Ten stávající byl místy zvlněný a hodně rozpraskaný, živičný povrch totiž nadzvedávaly 
kořeny letitých stromů.

„S opravou komunikace v Ry-
bářské aleji jsme začali už vlo-
ni v červnu, kdy jsme opravili 
úsek vedoucí od lávky U Lodě-
nice až po objekt, v němž sídlí 
Televize Přerov. Teď nás čeká 
oprava dalšího úseku,“ upřes-
nila Irena Šikulová z přerov-
ského magistrátu. Povrch stez-
ky byl místy zvlněný a hodně 
rozpraskaný, asfaltový povrch 
totiž nadzvedávaly kořeny leti-
tých stromů a pro cyklisty byla 
stezka nebezpečná. „Po cyk-
lostezce jezdím dvakrát denně 
do Dvořákovy ulice a znám ji 
velmi důvěrně. Potěšilo mě, 
že ji začali spravovat – brousit 

ta vzedmutí u stromů, zatím 
jsou vysypána štěrkem a dou-
fám, že dojde k další nápravě, 
aby byla stezka bezpečná pro 
chodce i cyklisty,“ zmínila Jin-
dřiška Hubáčková. 

Nový asfaltový povrch zís-
ká část stezky od objektu, 
kde sídlí Televize Přerov, až 
po lávku u tenisových kurtů. 
„Po dohodě s pracovníky ži-
votního prostředí jsme v Ry-
bářské aleji upravili kořeno-
vý systém u čtrnácti stromů. 
Ve druhém červencovém týd-
nu odfrézujeme současnou pě-
ticentimetrovou vrstvu a poté 
natáhneme nový živičný po-

vrch. Práce budou trvat asi de-
set dnů,“ informoval Alexandr 
Salaba z přerovského magis-
trátu. Oprava cesty dlouhé 
628 metrů a široké 4 metry při-
jde město na 1 milion 100 tisíc 
korun. Odborníci se shodují, 
že tato oprava vydrží asi deset 
let, než kořeny znovu nad-
zvednou asfaltový povrch.

Třetí etapa oprav stezky 
v Rybářské aleje – od teniso-
vých kurtů až k nemocnici – 
se uskuteční po vybudování 
plánovaných protipovodňo-
vých opatření, která se budou 
stavět na hrázi mezi tenisový-
mi kurty a Bečvou.  (ilo)

VE DRUHÉM červencovém týdnu začne rekonstrukce stezky v Rybářské aleji. Práce potrvají deset dnů.  Foto: Ingrid Lounová  

Prázdninový cyklobus Bečva už vyráží na své trasy 
Cyklobus Bečva vyjede letos 
poprvé na svou trasu v sobotu 
30. června. Rezervační systém 
společnost Arriva, která linku 
provozuje, spustila 11. červ-
na. Kromě tradiční trasy Pře-
rov - Lipník - Valašské Mezi-
říčí - Rožnov pod Radhoštěm 
- Horní Bečva - Bílá, Bum-
bálka další nová linka zavítá 
také do Litovelského Pomoraví 
a na hrad Bouzov. „Cyklobus 
na obě trasy vyjíždí z pře-
rovského autobusového ná-
draží vždy v 7.30 a z Lipníku 
nad Bečvou pak v 7.55 hodin. 
Do Beskyd linka jezdí v průbě-
hu července a srpna vždy v so-
botu, do Litovle a na Bouzov 
pak v neděli,“ informuje Jiří Ja-
nalík, cyklokoordinátor z pře-
rovského magistrátu. Jízdné 

na trase Přerov–Bumbálka činí 
106 korun, na Bouzov 100 ko-
run, za přepravu kola se platí 
15 a za elektrokolo 25 korun. 
Podle rezervačního systému 
je zatím větší zájem o tradiční 
linku na Bumbálku. Hned prv-
ní prázdninová sobota byla té-
měř obsazená, zatímco zájemci 
o první červencový cyklovýlet 
na Bouzov měli v rezervačním 
systému na zakoupení jízdenky 
ještě velkou šanci. „Já ráda jez-
dím do kopce, takže uvažuji, že 
si trasu z Přerova na Bumbálku 
vyjedu na kole a zpět do Přero-
va bych se vrátila autobusem. 
V Litovelském Pomoraví jsem 
na kole ještě nebyla, a i když 
si tam velké kopce asi neužiju , 
tak bych se tam ráda podíva-
la,“ plánuje prázdninové cyk-

lovýlety Eva Rudolfová z Pře-
rova. Města Přerov a Lipník si 
od nové linky na Bouzov sli-
bují i větší zájem ze strany pě-
ších turistů. „Zájemci mohou 
navštívit malebný hrad Bou-
zov nebo nedaleké Javoříčské 
jeskyně. Pro ty, kteří vyjedou 
na kole a nejsou tak zdatní 
cyklisté, bude jako vždy zajiš-
těna možnost vystoupit na ně-
které z bližších zastávek s tím, 
že cyklobus je možné využít 
i pro cestu zpět,“ nastiňuje 
další možnosti využití cyklo-
busu mluvčí přerovské rad-
nice Lenka Chalupová. Jízdní 
řád cyklobusu je zveřejněný 
na webu společnosti Arriva 
Morava, kde si zájemci mohou 
po celé prázdniny rezervovat 
svá místa.  (ilo)
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Ve školách se bude během léta pracovat,
investice se vyšplhají na 81 milionů korun

 O týden dříve začaly letní prázdniny dětem ze Základní školy Trávník a Jana Amose Komenského 
v Předmostí. V obou školách se totiž pustily do plánovaných prací stavební fi rmy, a aby vše zvládly do za-
čátku nového školního roku, potřebují týden navíc. Během července a srpna budou probíhat stavební 
práce i v dalších šesti přerovských základních školách.
Nejrozsáhlejší a nejnáklad-
nější rekonstrukce už zača-
la v Základní škole Trávník. 
„Stavební dělníci a instalatéři 
pracují na nových rozvodech 
ústředního vytápění, nová bu-
dou i otopná tělesa, celá vodo-
instalace včetně odpadů. Tato 
rekonstrukce vyjde na téměř 
18,5 milionu korun,“ informo-
val Zdeněk Dostál z přerovské-
ho magistrátu. Přípravné práce 
na tuto generální opravu, kde 
jsou rozvody vody, tepla i od-
padů staré už 41 let, ve škole 
probíhaly od 18. června. „Děti 
mají prázdniny už od 22. červ-
na, to se ale netýkalo učitelů. 
Ti museli pečlivě přeskládat 
věci a balit je do krabic, aby je 
nepoškodil prach. Dělníci totiž 
budou pracovat v každé míst-
nosti školy. Nejnáročnější to 
bude v počítačové učebně, kde 
jsme museli zabalit zvlášť kaž-
dý počítač, monitor i klávesni-
ce,“ popsala Kamila Burianová, 
ředitelka Základní školy Tráv-
ník. Podle smlouvy mají být 
všechny práce v této škole do-
končeny do 70 dnů. „Do konce 
srpna by mělo být vše hotovo. 
Doufáme jen, že se neobjeví 
žádný nepředvídatelný pro-
blém,“ doplnila Burianová.  
Každá třída získá nové kera-
mické umyvadlo i s dávkova-
čem mýdla, zrcadlem a zásob-
níkem skládaných papírových 
ručníků. „Na toaletách budou 
závěsné klozety, keramické 
pisoáry s infra-senzorovým 
splachovačem,  bidety a elek-
trický zásobníkový ohřívač 
vody,“ doplnila Ivana Pinka-
sová z přerovského magistrátu.

Ve staveniště se proměnila 
také základní škola v Hranic-

ké ulici v Předmostí.  „V této 
škole se realizuje projekt ITI 
– Olomoucké aglomerace, což 
znamená modernizaci odbor-
ných učeben včetně rozvodu 
slaboproudé sítě a wifi ,“ po-
psal jen část prací v této škole 
vedoucí oddělení školství Petr 
Hrbek. V rámci této akce bude 
postaven i nový výukový altán, 
stavební dělníci opraví některé 
chodníky a škola získá nový 
výtah pro imobilní žáky. „Nej-
dříve samozřejmě proběhnou 
všechny stavební práce a po-
tom bude dodán nový nábytek 
a počítače. Předpokládané ná-
klady činí asi 16 milionů ko-
run,“ vyčíslil Zdeněk Dostál.

Nové výukové altány z ev-
ropských fondů jsou naplá-
novány i v Základní škole 
Za Mlýnem a Svisle, ale zatím 
ještě nebyly podepsány smlou-
vy s fi rmami, které by je měly 
stavět, tyto stavby se možná 
posunou až na podzim. Altá-
ny budou mít dřevěnou kon-
strukci se střechou a krytinou. 
„Celá konstrukce je opláštěná, 

takže do objektu neprší ani 
nefouká. Jeho plocha bude mít 
asi 50 metrů čtverečních a ve-
jde se tam 30 dětí,“ popsal vý-
ukové altány Dostál. V přípa-
dě Základní školy Za Mlýnem 
bude v altánu probíhat výuka 
zeměpisu, přírodovědy a tře-
ba čtení a v podobném altánu 
školy Svisle bude zase výuka 
ekologie.

Ve škole Svisle by měla ještě 
letos vzniknout multimediální 
učebna, která by sloužila pro 
výuku jazyků, matematiky 
i přírodovědných předmětů. 
„Zmodernizujeme také školní 
dílnu, chtěli bychom zatrak-
tivnit výuku robotickými sta-
vebnicemi, propojit pracovní 
vyučování s fyzikou a progra-
mováním. Podpora technic-
kých oborů je ve školách stále 
nedostatečná,“ nastínil mo-
dernizaci Miroslav Fryštacký, 
ředitel Základní školy Svisle.  
V plánu je také vybudování 
bezbariérové toalety. Inves-
tice do této školy se vyšplhají 
téměř na 12,5 milionu korun.

Bezbariérové záchody by 
měly vzniknout také v pří-
zemí levého křídla školní 
budovy Za Mlýnem. V plá-
nu je i nová učebna zeměpisu 
s internetovým zasíťováním. 
Práce a investice v této škole 
by mohly dosáhnout k částce 
8,4 milionu korun.

Vybudování nových odbor-
ných učeben, pořízení nábyt-
ku a učebních pomůcek, in-
ternetové propojení celé školy 
a vybudování bezbariérového 
vstupu do škol – to je společ-
né prázdninové téma i pro 
ostatní přerovské školy. V Zá-
kladní škole Boženy Němcové 
půjde do těchto akcí 8 milionů 
200 tisíc korun, do školy 
na Velké Dlážce poputuje 6 mi-
lionů 100 tisíc korun a do ško-
ly U Tenisu 11 milionů 800 ti-
síc. „Po dobu letních prázdnin 
je prioritou dokončit stavební  
práce spojené s modernizací  
odborných učeben, bezbarié-
rových přístupů do školy a bez-
bariérových vstupů na sociální 
zařízení. Zbývající staveb-
ní práce, které budou provádě-
ny mimo učebny, se budou do-
končovat za provozu během září 
a října,“ řekla vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství pře-
rovského magistrátu Romana 
Pospíšilová. Jediná škola, které 
se prázdninové úpravy příliš 
netýkají, je Základní škola Že-
latovská. V této škole se postaví 
požadovaný bezbariérový boč-
ní vstup z tělocvičny na nově 
budované hokejbalové hřiště, 
což přijde na 1 milion 700 tisíc 
korun. Na nové učebny vý-
znamně přispívají takzvané 
Integrované teritoriální inves-
tice Olomouckého kraje, které 
využívají fi nanční zdroje z více 
operačních programů. Pokryjí 
zhruba 80 procent všech ná-
kladů, zbytek uhradí ze svého 
rozpočtu město.  (ilo)

Scénické osvětlení v Městském domě dosloužilo, pódium nasvítí nové
 Modernizace scénického osvětlení se dočká Městský dům, který je největším kulturním stánkem Přerova. 

Odborná fi rma ve velkém sále demontuje v průběhu léta zastaralé zařízení, které vymění za nové osvětlení, 
ovládané digitálně . Městskou kasu tato novinka přijde na milion a půl – a na dalších 120 tisíc přijde projekt. 

„Současné osvětlení pódia po-
chází z poslední rekonstrukce, 
která je datována léty 1988 až 
1992 – a už neodpovídá sou-
časným požadavkům. Letních 
divadelních prázdnin využi-
jeme právě k této výměně,“ 

nastínil náměstek přerovské-
ho primátora Petr Měřínský. 
Světelná technika je v sou-
časné době instalována v pro-
storu hlediště na portálových 
tyčích, další refl ektory jsou 
umístěny na portálové lávce. 

K nasvícení jeviště pro boční 
osvětlení ze sálu slouží refl ek-
tory na horizontálních konzo-
lách pod balkony. V zadní části 
balkonu je kabina osvětlovače 
s oknem, v levé části je roz-
vodna. 

„Stávající světelný pult vy-
měníme – některé kompo-
nenty jsou už nefunkční. Nad 
kabinou osvětlovače a nad 
rozvodnou nainstalujeme 
dvě nová svítidla a proběhne 
kompletní výměna kabeláže 
vedoucí z rozvodny do kabiny 
osvětlovače,“ popsal Jaroslav 
Macíček, ředitel Kulturních 
a informačních služeb města 
Přerova.  (lech)

DĚTEM ze Základní školy J.  A. Komenského v Předmostí a ze školy Trávník začaly 
prázdniny o týden dříve. Žáky ve školách vystřídaly stavební fi rmy.  Foto: Ingrid Lounová
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INZERCE

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

Za černou skládku u popelnic mohou 
strážníci jejího původce pokutovat 
Skoro tři miliony korun stojí 
ročně likvidace černých sládek 
na území Přerova. I když ob-
čané Přerova mohou využívat 
hned dva sběrné dvory ve měs-
tě a zdarma tam odkládat ne-
potřebné věci, mnozí je raději 
odloží na ulici. Téměř denně se 
pracovníci technických služeb 
setkávají s tím, že jim lidé u po-
pelnic nechávají staré televizory, 
lednice, křesla, skříně, nebo do-
konce i vybouraná bytová jádra. 
„Není nic výjimečného vidět 
na ulici umyvadla, záchody nebo 
i stavební odpady,“ potvrzuje 
vedoucí odboru majetku přerov-
ského magistrátu Miloslav Do-
hnal. Členům pracovní skupiny 
města, která se zabývá odpady, 
došla s nepořádkem u kontejne-
rů trpělivost. Požádali městské 
strážníky, aby se na znečišťova-
tele zaměřili a pokutovali je. 

Pokud samotní Přerované 
nechtějí nést následky černých 
sládek v podobě zvýšení ceny 
za odpad, měli by i oni půso-
bit na lidi, kteří odkládají věci 
u kontejnerů. „Pokud vědí, že 
například jejich soused takto 
nakládá s věcmi, měli by ho 
upozornit, že porušuje vyhláš-
ku města a vystavuje se nebez-
pečí pokuty až do výše sto tisíc 
korun. A v případě, že nedojde 
k nápravě, mohou se občané 
s konkrétním podnětem ob-
rátit na městskou policii,“ říká 
ředitel Městské policie Přerov 
Omar Teriaki.

Ve městě je 830 nádob 
na směsný odpad o objemu 
1 100 litrů, 5 tisíc nádob o ob-
jemu 110 a 120 litrů, kromě 
toho jsou tu speciální nádoby 
na papír, sklo, plasty, drobné 
elektro, textil, bioodpad a olej. 
Dokonce ani pneumatiky ne-
musejí končit pohozené na uli-
ci – lidé je mají možnost zdar-
ma odkládat do pneuservisů, 
které jsou zapojené do kolek-
tivního systému ELTMA  a jsou 
označené jako místo zpětného 
odběru. „Ostatní objemné od-
pady mohou občané odkládat 
rovněž zdarma vždy na jaře 
a na podzim do přistavova-
ných velkoobjemových kon-
tejnerů. Pokud nevyužijí sběr-

né dvory, mohou věci odvézt 
přímo na skládku do Žeravic,“ 
dodala Eva Kousalová z pře-
rovského magistrátu. Lichý je 
i argument od lidí, kteří tvrdí, 
že by klidně vysloužilou prač-
ku či sedací soupravu odvezli 
do sběrného dvora, ale nemají 
auto. „My občanům Přerova 
a místních částí po předcho-
zí domluvě za úplatu věci od-
vezeme – v případě domácí-
ho elektra zaplatí 120 korun 
za kus a v případě bytového 
zařízení 200 korun za kus. 
Věci ale musí být připraveny 
u vstupních dveří domu, ne-
jsme stěhovací fi rma,“ podo-
týká náměstek Technických 
služeb města Přerova Tomáš 

Lolek. Zároveň zdůraznil, že 
za komunální odpad nemůže 
být v žádném případě pova-
žována stavební suť, jak si lidé 
mnohdy mylně myslí. „I s tím 
se setkáváme. Lidé si přesta-
vují byty či domy a s klidným 
svědomím nám odloží věci 
na chodník nebo ke kontej-
nerovému stání – a považují 
za samozřejmost, že jejich ne-
pořádek odvezeme,“ podotkl. 

Náklady na naftu a prá-
ci úklidových čet se mohou 
v příštích letech promítnout 
do takzvaného smetného, kte-
ré se v Přerově drží už od roku 
2013 na částce 650 korun. 
Maximální hranice poplatku 
za odpad je tisíc korun - teore-
ticky je tedy navýšení až o 350 
korun na osobu možné.  (lech)

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových
kontejnerů 

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

naproti ČSAD 2.–4. 7.
Kojetínská 2.–4. 7.
k Mádrovu podjezdu 2.–4. 7.
Lověšice Družstevní 2.–4. 7.
Markrabiny 2.–4. 7.
Dluhonice křižovatka u váhy 9.–11. 7.
za hvězdárnou 9.–11. 7.
Alšova u rest. Viktoria 9.–11. 7.
za Kabelíkovou ulicí 9.–11. 7.

VYHAZOVÁNÍ nepotřebných věcí ke kontejnerům prodražuje svoz komunálního 
odpadu. Strážníci budou původce těchto skládek pokutovat. Foto: archiv města
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Setkání Z očí do očí jsou potřebná, 
shodují se občané i vedení města  

 Červnové setkání občanů města s primátorem Vladimírem Puchalským Z očí do očí bylo desátým a zároveň posledním v tomto volebním 
období. Diskuzních fór, která se konala vždy v Galerii města Přerova nebo na jejím nádvoří, se účastnily dvě až tři desítky Přerovanů. Za tu 
dobu padly od občanů stovky podnětů, řadu z nich se podařilo vyřešit.

Někteří občané si přišli na se-
tkání jen pro informaci, jiní 
žádali nápravu konkrétní 
věci. „Mnozí z nich ale ne-
zastupovali pouze sebe a své 
zájmy, ale byli to zástup-
ci bytových domů, spolků či 
sdružení. Každý podnět jsme 
vždy zaznamenali a na každou 
otázku dostali lidé odpověď – 
buď na místě, nebo na příštím 
setkání. V případě, že chtěli 
být informováni písemně, po-
sílali jsme jim mail,“ informo-
vala mluvčí přerovské radnice 
Lenka Chalupová.

Obecně se příchozí nejvíce 
zajímali o otázky dopravy. „Lidé 
se ptali na průpich, dálnici, ob-
strukce ze strany Dětí Země. 
Chtěli znát, v jakém stavu jsou 
přerovské mosty, kdy se budou 
opravovat konkrétní chodníky, 
velkým tématem bylo kácení 
stromů a celkově údržba zele-
ně,“ doplnila Lenka Chalupová. 
Na setkání se řešily i problémy 
s nájemníky v sociálně vylou-
čených lokalitách, konkrétně 
jejich hlučné chování v pozd-
ních nočních hodinách. „Lidé 
se zajímali, jak je vytížena cyk-
lověž, kdy bude hotova nová za-
stávka v Předmostí. Zajímaly je 
osudy budov, které nejsou vy-
užité – i těch, které jsou určeny 
k demolici. Chtěli vědět, zda 
bude mít Přerov novou knihov-
nu,“ doplnila další okruh dotazů 
Daniela Novotná, vedoucí kan-
celáře primátora města.

Co se podařilo vyřešit? Tak 
například podnět od občanky, 
která si stěžovala, že na ná-
draží nejsou skříňky, kam by 
si „přespolní“ mohli ukládat 
zavazadla. Lidé často poukazo-
vali na stav písčitých cest v Mi-
chalově. „Měli pravdu v tom, že 

v době dešťů se cesty propadají. 
Nechali jsme udělat sondy, kte-
ré nám dají odpověď na otázku, 
jak cestičky opravit a udržo-
vat,“ sdělil na posledním jed-
nání Z očí do očí primátor Pře-
rova Vladimír Puchalský.

Obyvatelé z místních částí 
si stěžovali, že jim v letošním 
novém autobusovém jízdním 
řádu nenavazují spoje. Zá-
stupci města proto vstoupi-
li do jednání s provozovateli 
městské autobusové dopravy 
a jízdní řády byly upraveny.

Naposledy si občané z Kra-
tochvílovy ulice stěžovali 
na harmonogram oprav této 
ulice a dožadovali se takových 
změn, aby se do ulice alespoň 
částečně dostali, a to i v době, 

kdy tu vládne stavební ruch. 
„Primátor na jejich popud 
sjednal schůzku a do dvou dnů 
jim bylo vyhověno. Dá se říct, 
že vyřešena ke spokojenos-
ti lidí byla celá řada podnětů 
– a to i těch méně závažných, 
jako je třeba pokácení keřů,“ 
dodala Chalupová.  

I když většina občanů při-
cházela spíše s kritikou, ob-
jevily se i pochvalné hlasy.  
„Spousta lidí ani nevěděla, 
jak primátor a jeho náměstci 
vypadají, protože seděli po-
řád jen v kanceláři. A tady ta 
setkání byla veřejná a každý 
mohl přijít. Já za sebe primá-
torovi velmi děkuji, protože to 
byl geniální nápad,“ zmínila 
při posledním setkání Z očí 

do očí Alena Kelová z Přero-
va. Lidé děkovali primátoro-
vi i za jeho boj s Dětmi Země, 
za pravidelné setkání 75le-
tých občanů, za Hudební léto 
na hradbách nebo za Senior 
symposium. A jak hodnotí 
setkání první muž přerovské 
radnice? „Mělo to smysl. Lidé 
přišli se svými problémy, my 
jsme je vyslechli, našli jsme 
řešení nebo jim sdělili, že to 
neumíme řešit nebo to nepa-
tří do správy města. Byla to 
přirozená komunikace mezi 
starostou a lidmi. Někdy kon-
fl iktní, jindy chápající a s po-
rozuměním. Jsem rád, že jsme 
to nastartovali,“ dodal primá-
tor města Vladimír Puchalský. 
 (ilo)

NAPOSLEDY se v tomto volebním odbobí sešli lidé s vedením města na setkání Z očí do očí.  Foto: Ingrid Lounová

Živá voda do mé duše
Rád bych se ve svém příspěvku vrátil k setkání 75letých obča-
nů, které zorganizovala Komise pro občanské záležitosti města 
Přerova. Setkání se uskutečnilo 15. května v Městském domě. 
Po úvodním uvítání představitelů města a členů komise jsme 
měli možnost zhlédnout krátké, milé a zcela bezprostřední vy-
stoupení dětí. A pak už nastoupila hudební kapela. Při poslechu 
skladeb, které řadu z nás vrátily o hodně, hodně let zpět, do dob 
našeho mládí a dospělosti, jsem si uvědomil, jak může hudba 
a zpěv sbližovat a pozitivně aktivizovat naše životy. Řadu let 
bydlím v Čekyni a tam jsem strávil většinu svého volného času, 
takže jsem v podstatě nikoho z přítomných - nás oslavenců, 

osobně neznal. To však nic nezměnilo na mém hlubokém pro-
žitku. A když se na parketu objevilo několik tanečních párů, byl 
jsem i trochu smutný, že si po operacích kyčelních kloubů ne-
mohu, jak se v době mého mládí běžně říkalo, pořádně „zatrsat“. 

K tomu, abychom se cítili ještě lépe, určitě přispělo i malé ob-
čerstvení. Cítil jsem se tam krásně, uvolněně, vzpomínal na své 
zážitky i s potěšením pozoroval ten klokot života, kterému jsem 
už za ta léta strávená v důchodu poněkud odvykl.

Odcházel jsem po dvou hodinách s malou pozorností, na které 
si právě teď, když píšu tento text, pochutnávám.  Odcházel jsem 
ale radostný v duši, nasycen optimismem, pohodou a s pocitem, 
že sem, do tohoto světa a tohoto města, stále ještě patřím. A to je 
deviza, se kterou se už moc často nesetkávám, o to více si ji ale 
teď uvědomuji a vážím si jí. Jaroslav Řihák, Čekyně
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Opěrná zídka u Bečvy projde opravou
Desítky let starou opěrnou 
zídku na nábřeží Rudolfa Lu-
kaštíka čeká v červenci bou-
rání – a na jejím místě bude 
do tří měsíců postavena zíd-
ka nová, stabilnější. Stavba 
83 metrů dlouhé zdi přijde 
město na 2 miliony 600 tisíc 
korun. V částce je zahrnuta 
i oprava chodníků, které zíd-
ku lemují. 

„Současná zídka je ve špat-
ném stavu. Nová opěrná zíd-
ka bude dostatečně hluboko 
založená a odvodněná, včetně 
odvodnění chodníku u zídky. 
To bude procházet přes dvě 
uliční vpusti s čisticím ko-
šem – a dále pak přes stávající 
kanalizační šachty, které jsou 
napojeny přes nábřežní zeď 
do řeky,“ uvedl Zdeněk Do-
stál z přerovského magistrátu. 
Až bude nová zídka u Bečvy 
postavena a chodníky široké 
dva metry opraveny, přijde 
na řadu i zeleň. V plánu je tu 
výsadba dvou stromků.  (lech)

Márnice v Penčicích 
dostane novou fasádu
Márnice na hřbitově v míst-
ní části Penčice projde opra-
vou za půl milionu korun. 
Čeká ji statické zajištění oce-
lovými lany, objekt dostane 
novou podlahu i omítky. Re-
konstrukce se dočká rovněž 
střecha, která dostane novou 
červenou krytinu, oplecho-
vání, okapy a svody.  Márnice 
už svému původnímu účelu 
– k uložení lidských ostatků – 
neslouží. Využívají ji Technic-
ké služby města Přerova, kte-
ré tam mají nářadí na údržbu 
hřbitova.  (lech)

Zrezivělou lávku nad Strhancem čeká nový nátěr,
vyměňovat se budou i dřevěné mostky v Michalově
Lávka nad Strhancem v těsné 
blízkosti soutoku s Bečvou zís-
ká během léta nový protiko-
rozní nátěr. „Zakázka spočívá 
v provedení otryskání původ-
ního nátěru ocelové konstruk-
ce lávky a v provedení nového 
třívrstvého protikorozního 
nátěru,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Petr Mě-
řínský. Za speciální nátěr láv-
ky, která je součástí městské 
památkové zóny, zaplatí město 
téměř 600 tisíc korun. „Ce-

lou lávku bude muset nejdříve 
stavební fi rma podložit plach-
tami, aby se při otryskávání 
původního nátěru nedostaly 
jeho zbytky do vody. Práce 
včetně nového protikorozního 
nátěru musí fi rma zvládnout za 
90 dnů,“ vysvětlil Alexandr 
Salaba z přerovského magis-
trátu. Na základě požadavku 
památkářů získá lávka zelený 
nátěr ve stejném odstínu, ja-
kým bylo loni natřeno zábradlí 
nedaleké lávky u loděnice.

Generální opravy se během 
prázdnin dočkají i dvě dřevěné 
lávky v Čapkově zahradě v parku 
Michalov. „Jejich stav je špatný. 
Vyřizujeme stavební povolení. 
Poté budou obě lávky rozloženy 
a dřevěné podlahy budou nahra-
zeny novými,“ doplnil Alexan-
der Salaba. Za tuto opravu lávek, 
které jsou frekventovaným mís-
tem pro procházky Přerovanů 
a oblíbeným fotokoutkem pro 
svatební snímky, poputuje z roz-
počtu města 320 tisíc korun.  (ilo)

ZÍDKA na nábřeží Rudolfa Lukaštíka se už v některých místech bortí. Během čer-
vence ji čeká zbourání a do podzimu se tu objeví nová opěrná zídka.  Foto: Ingrid Lounová

LÁVKA přes Strhanec dostane během léta nový protikorozní nátěr ve stejné zelené barvě. Foto: Ingrid Lounová 

Voda v Laguně 
je ke koupání
Kvalitu vody v přírodním kou-
pališti Laguna testovali odbor-
níci ze Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostravě. Konkrétně 
se zaměřili na ukazatele jako je 
průhlednost vody, vodní květ, 
znečištění odpady a přírodní 
znečištění. Z kontrolních vzorků 
zjistili, že kromě ukazatele prů-
hlednosti jsou všechny limity 
v normě a odpovídají požadav-
kům legislativy. Jednoduše ře-
čeno: voda v Laguně je až do od-
volání vhodná ke koupání.   (lech)

Výměna kanalizace 
uzavře vozovku
 Na úplnou uzavírku jedno-
směrné místní komunikace 
narazí řidiči v Želatovské ulici – 
a to od 9. července do 26. srpna. 
V místě budou pracovníci sta-
vební fi rmy pro Vodovody a ka-
nalizace Přerov provádět vý-
měnu kanalizačního potrubí.

„Dopravní omezení se do-
tkne především obyvatel domů, 
před nimiž budeme pracovat. 
Uzavřena bude vozovka od kři-
žovatky s ulicí Kabelíkova – až 
po dům s adresou Želatovská 
21,“ řekl ředitel společnosti 
VaK Přerov Miroslav Dundálek. 
Zdůraznil, že v místě budou ote-
vřené výkopy a těžká technika 
– proto by lidé měli být v této 
části města obezřetní. Vodo-
vody a kanalizace tu budou 
vyměňovat stávající betonové 
kanalizační potrubí za nové 
z polypropylénu, a to v celkové 
délce 367 metrů, součástí prací 
bude i výměna revizních šachet 
a přepojení přípojek z nemovi-
tostí a uličních vpustí. V rám-
ci stavby dojde před bytovými 
domy také k demontáži sedmi 
lamp veřejného osvětlení, které 
nahradí nová světla.

Výměna kanalizačního po-
trubí vyjde Vodovody a kanali-
zace Přerov na 3 miliony korun. 
 (lech)



Denní zpravodajství na www.prerov.eu8 aktuálně z Přerova

Parkoviště u Strojaře stále zeje prázdnotou,
motoristé jej mohou využívat bezplatně 

Zaparkovat v centru města bez 
placení je problém. Nabízí se 
přitom hned několik možnos-
tí bezplatných parkovišť, kte-
rá jsou umístěna jen pár minut 
chůze od centra města. Dva 
roky mohou motoristé zdarma 
parkovat na obou parkovištích 
u sportovního centra Mlýn, a to 
na ploše Za Mlýnem i v Bez-
ručově ulici. „Vedení města se 

dohodlo s majitelem pozemku 
na ročním pronájmu obou ploch. 
Rada města schválila, že majiteli 
pozemku budeme platit roční 
nájem ve výši 64 tisíc korun,“ 
informovala Lenka Chalupová, 
mluvčí přerovské radnice. Dal-
ší parkoviště, které je řidičům 
k dispozici, aniž by museli pla-
tit poplatky, se nachází ve dvo-
ře Strojaře. „Vjezd na zmíněné 

parkoviště je z ulice Brabansko. 
Motoristé ale toto parkoviště 
využívají minimálně, často zeje 
prázdnotou,“ zmínil Alexan-
der Salaba z přerovského ma-
gistrátu. Strojař je od roku 2016 
v majetku města, a i když se stá-
le hledá koncepce jeho využití, 
parkoviště s asi dvěma desítka-
mi stání dalo město k dispozici 
motoristům.  (ilo)

Část Přerova letos projde 
rekonstrukcí teplovodních rozvodů

  Rekonstruovat teplovodní rozvody bude od června až do konce 
září společnost Teplo Přerov. Na rozkopané chodníky narazí v prů-
běhu čtyř měsíců občané v místní části Předmostí, ale také v mnoha 
ulicích Přerova. 

„V Předmostí vede trasa z vý-
měníkové stanice v ulici Telič-
kova až do šachty za domem 
s adresami Hranická 2 až 4. 
Rozkopány budou chodníky, 
trávníky i část cesty v Tyršo-
vě ulici – to všechno v délce 
zhruba 480 metrů,“ informo-
val ředitel společnosti Teplo 
Přerov Jaroslav Klvač. Na roz-
kopané chodníky narazí lidé 
také v lokalitě mezi výmě-
níkovou stanicí za restaurací 
Haná a výměníkovou stani-
cí v ulici Dvořákova. „Re-
konstrukce se dotkne i ulice 
Petřivalského a parkoviště 
za Hanou, chodníků a cyklo-
stezky kolem ulice Želatovská 
a dále chodníků a parkoviště 
za obytným domem Dvořá-
kova 2 až 8. Současně bude 

do domu s adresou Želatov-
ská 4 až 6 instalována nová 
objektová předávací stanice,“ 
doplnil ředitel Klvač. Opra-
va se dotkne i Malé Dlážky 
– konkrétně domů číslo 6, 8 
a 10. A dělníci budou pracovat 
i před domem s adresou Opti-
ky 4. Tam potrubí vede z domu 
do dvora, je v chodníku, v ze-
leni a také pod parkovištěm, 
kde výměna bude končit. 

Za modernizaci teplovod-
ních rozvodů zaplatí Teplo 
Přerov 14 milionů 600 tisíc ko-
run, práce bude provádět Pře-
rovská stavební společnost. 
Kromě toho se společnost 
pustila letos i do rekonstruk-
ce výměníkové stanice na Ší-
řavě, za kterou zaplatí skoro 
900 tisíc korun.  (lech) 

Dva psi z billboardu jsou už zase 
šťastní, mají znovu svůj domov

 Dvojice psů z přerovského Útulku pro zatoulaná zvířata, která se 
v březnu objevila na billboardu na Velké Dlážce, už má nový domov. 
V současné době je v útulku  patnáct psů a šest koček.
Květen byl pro zaměstnance 
útulku dobrým měsícem. „Po-
dařilo se nám umístit do no-
vých domovů pět psů, červen 
zatím tak úspěšným měsícem 
ale není. Třeba to ještě při-
jde,“ uvedla vedoucí Útulku 
pro zatoulaná zvířata Gab-
riela Navrátilová. Noví majitelé 
čtyřnohých přátel si z útulku 
odvedli právě dva psy z pla-
kátu - Křivonožku a Kajínka, 
kteří získali nový domov až 
po delší době. „Máme z toho 
obrovskou radost, snad jsme 
tomu přispěly i my a také lidé, 
co náš příspěvek sdíleli na so-
ciálních sítích. Pejsky jsme 
už na billboardu nahradily 
novými portréty – Pandory 
a Radara. Doufáme, že budou 
mít také brzy štěstí a dostanou 
se do nových rodin,“ dodala 
Iveta Juchelková, která spo-

lu s Lucií Mazáčovou rozjela 
kampaň, která má dát šanci 
na nové pány dlouho opuště-
ným čtyřnohým přátelům.
Kapacita Útulku pro zatou-
laná zvířata je 25 psů. Během 
prázdnin se v útulku množí 
dotazy, zda je možné přechod-
ně do kotce umístit i zaopat-
řeného čtyřnohého mazlíčka 
po dobu dovolené jeho majite-
le. „O psím hotelu uvažujeme, 
ale nejdříve si musíme udělat 
průzkum, zda by byl o tuto 
službu zájem, aby se nám po-
stupně vracela vložená inves-
tice do stavby. Hrubým od-
hadem by stavba psího hotelu 
s kotci a obslužným zázemím 
a výběhem přišla na 300 až 
500 tisíc korun,“ nastínil Bo-
humír Střelec, jednatel Tech-
nických služeb města Přerova, 
které psí útulek provozují.  (ilo)

NA PARKOVIŠTI ve dvoře bývalého hotelu Strojař mohou parkovat motoristé zdarma. Parkovací stání jsou naproti letnímu 
vchodu do Plaveckého areálu v ulici Brabansko, mohou jej tak využívat i návštěvníci bazénu.  Foto: Ingrid Lounová

Silnice pod hradbami 
se na devět dnů uzavře
Téměř dva miliony korun po-
putují z přerovské městské kasy 
na opravu silnice pod hradbami 
– vozovka se bude rekonstruo-
vat od křižovatek ulic Šrobárova 
a Kozlovská až po přechod pro 
chodce u lávky, která vede k lo-
děnici. Stavební práce byly za-
hájeny 25. června a ukončení je 
naplánováno do 17. července.

„Opravou projde 255 metrů 
vozovky. Podél obrubníků bu-
dou provedeny bourací práce 
a na krajnici vznikne řada ze 
žulové kostky, následně do-
jde k odstranění stávajícího 
povrchu a položení nového 
asfaltu,“ uvedl Miroslav Pie-
kutowski z přerovského ma-
gistrátu. Stavební práce si vy-
žádají dočasná dopravní ome-
zení. Od pondělí 25. června 
do neděle 8. července je zaká-
záno zastavení vozidel na stá-
vajících parkovacích místech 
včetně veřejného parkoviště, 
obousměrný průjezd vozidel 
po komunikaci bude ale za-
chován. Od pondělí 9. do úte-
rý 17. července dojde k úplné 
uzavírce silnice.  (lech)

 UPOZORNĚNÍ
O změnách k vydávání občanských 
a řidičských průkazů a pasů si pře-
čtěte bližší informace na webu pre-
rov.eu v sekci magistrát – ostatní 
informace magistrátu.
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Zaplněná tribuna aplaudovala sokolským skladbám
 Cvičenci jedenácti sokolských skladeb zamířili v sobotu 16. června na 16. krajský sokolský slet, který se konal v Přerově. Defi lé asi 1200 

lidí v barevných sportovních úborech, ale i tradičních sokolských krojích se prošlo centrem Přerova. Ještě předtím cvičenci Sokola zaplnili 
Masarykovo náměstí v Přerově.

Krajský sokolský slet se v Pře-
rově konal už počtvrté, popr-
vé v roce 1921. Záštitu nad le-
tošním sokolským průvodem 
přijal primátor města Vladi-
mír Puchalský. „Jsme hrdí 
na to, že jste nás poctili svou 
návštěvou. Když se tak na vás 
dívám, je to krásný estetický 
zážitek – co do barvy a fi gury, 
tak i rozložení sil,“ uvedl ve 
své zdravici Vladimír Puchal-
ský, který zavzpomínal, jak 
v roce 1948 coby malý chlapec 
šel v sokolském kroji z Před-
mostí na seřadiště do Přerova.

Cvičenci se do Přerova sjeli 
ze čtyř moravských žup - od 
těch nejmenších dětí, které 
cvičily spolu s rodiči skladbu 
Méďové, po nejstarší seniory, 

kteří se předvedli se sklad-
bou Princezna Republika. Ve 
skladbě Borci se představili 
také muži z Dubicka a Bohu-
milova ze Šumperska. „Do 
Přerova nás přijelo 36 mužů 
pro sestavu Borci, která ani 
není tak náročná, ale zato 
vyžaduje precizní cvičení,“ 
popsal Petr Sobotík z Dubic-
ka. V národních barvách - 
v modrých sukních a bílých 
halenkách a muži v modrých 
kalhotách - se v průvodu ob-
jevili i dříve narození. „My 
jsme přijeli z Kostelce na Hané 
a cvičíme skladbu pro seniory 
Princezna Republika. Každou 
středu jsme se scházeli k ná-
cviku a moc nás to bavilo. Je 
nás tu osmnáct a máme skvě-

lou partu,“ svěřila se Zdenka 
Novotná z Kostelce na Hané. 

Od 15 hodin patřil stadion 
Spartaku sokolskému sletu. 
Pořadatelé měli zpočátku vel-
ké obavy, zda obecenstvo ne-
bude prořídlé kvůli další velké 
akci Zubr Fest, která se ko-
nala ve stejný čas. „Měl jsem 
strach, že přijdeme na stadion 
a tribuna bude poloprázdná. 
Když jsme uviděli zcela zapl-
něnou tribunu, kdy lidé seděli 
a postávali i na schodech, měl 
jsem obrovskou radost,“ svěřil 
se Jakub Navařík, vzdělavatel 
TJ Sokol Přerov. Vše dopadlo 
na výbornou také díky orga-
nizátorům, kteří měli vše pod 
kontrolou. „Nácviky probíha-
ly od rána od osmi hodin a vše 

klaplo. Dík patří organizáto-
rům a také divákům, bez nich 
by to nebylo ono,“ dodal Nava-
řík.  Spokojení byli i lidé, kteří 
do Přerova přijeli z celé Mora-
vy, aby viděli všech 11 sokol-
ských skladeb. „Moc se mi to 
líbilo – skladby i výběr hud-
by, bylo to hezké a chvílemi 
i dojemné. Jsem ráda, že se ješ-
tě tolik lidí raduje z pohybu,“ 
podělila se o zážitek Dagmar 
Cagášková z Přerova. Další 
možnost vidět všechny sletové 
skladby budou mít lidé v Praze 
na všesokolském sletu, který se 
uskuteční v prvním prázdnino-
vém týdnu. Z Přerova do české 
metropole vyrazí asi 120 cvi-
čenců, kteří pojedou speciál-
ním sokolským vlakem.  (ilo)

JEŠTĚ PŘED samotným začátkem 16. ročníku krajského sokolského sletu v sobotu 16. června městem pochodovalo 1200 cvičenců, děti se defi lé neúčastnily.  Foto: I. Lounová

Kříž s průstřely připomíná poválečný masakr na Švédských šancích
Pokračování ze strany 1 

Byl to právě František Hýbl, 
který intenzivně pracoval  na 
tom, aby se po revoluci o pří-
padu dozvěděla i veřejnost. 
„Tento kříž je svědectvím 
a symbolem šíleného masakru. 
Doufejme, že už se žádný ma-
sakr v celé Evropě nikdy a ni-
kde nestane. Toto jsme obětem 
na Švédských šancích dlužni,“ 
uvedla ve svém projevu Brun-
hilde Reitmeier-Zwick z Kar-
patskoněmeckého krajanského 
spolku ze Stuttgartu. Tato žena 
zároveň poděkovala Františ-

ku Hýblovi za velký podíl při 
hledání pravdy o masakru 
na Švédských šancích. Vzpo-
mínkového aktu se zúčastnila 
i Mária Pafčugová z Trenčína. 
„Jsou to bolestné vzpomínky. 
V ten den jsem přišla o oba ot-
covy rodiče, o jeho krásnou se-
stru a hodně příbuzných, včet-
ně sestřenic s malými dětmi, 
dohromady jich bylo asi třicet,“ 
uvedla Mária Pafčugová, kte-
rá v době masakru měla rok 
a tři měsíce a žila na Sloven-
sku. V 50. letech se o strašlivé 
události nesmělo vůbec mlu-
vit. „Moji rodiče mi jen řek-

li, že prarodiče už zemřeli. Až 
když jsem byla starší, dozvě-
děla jsem se tu strašnou prav-
du. Nikomu jsem to nesměla 
říct,“ dodala. Její otec Gejza Ba-
táry jezdil každý rok do Prahy 
a v Přerově vždy vystoupil a šel 
na místo, kde si zjistil, kde byli 
jeho rodiče zavražděni. „Jez-
dil tam, dokud mohl, až do své 
smrti v roce 1998. Nikdy jsem 
nepoznala své prarodiče, své 
sestřenice, které tam nesmy-
slně zahynuly,“ dodala žena, 
která iniciovala převezení za-
vražděných ostatků žen a dětí 
z olomouckých Lazců do spo-

lečného hrobu s muži na pře-
rovském hřbitově. 

Čtyři metry vysoký kříž ční 
nad krajinou, kde v jeho blíz-
kosti dozrávají třešně a je ti-
chou připomínkou strašného 
činu, který vzal život nevin-
ným lidem. „Když jsem pra-
coval na tom návrhu, probíha-
lo mi v hlavě vše, co jsem o té 
hrůze věděl. Když jsem ten 
kříž tvořil, už jsem přepnul 
do toho řemeslnického módu 
a výrobní proces mě pohltil. 
Teď se ty emoce vrátily,“ vy-
jádřil se Jiří Jurda, autor kříže 
na Švédských šancích.  (ilo)
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Zmizelá místa v Přerově: koupaliště v Předmostí
 V sousedství rybízových plantáží se v Předmostí na konci 70. let minulého století nacházelo koupaliště, které bylo v letním období vyhledá-

vaným místem k osvěžení a vodním radovánkám. V 80. letech idylu venkovského bazénu změnila výstavba panelového sídliště. Osmipodlažní 
paneláky vyrostly jen několik desítek metrů od něj. Z dříve poklidného koupaliště se tak během léta stalo nejnavštěvovanější místo v Předmostí. 
V panelákové výhni to byla jediná oáza prázdninového osvěžení. Po třiadvaceti letech provozu se v roce 2001  brány koupaliště natrvalo uzavřely.

Předmostské koupaliště spolu 
s fotbalovým hřištěm a pře-
stavěnou tamní sokolovnou 
patřilo k areálu Tělovýchovné 
jednoty Okresního stavebního 
podniku v Přerově. „V prosto-
ru za hřištěm byl vydatný pra-
men vody, na kterou si sem lidé 
odedávna chodili jako pro >ky-
selku<. V roce 1976 se v těchto 
místech začalo stavět přírodní 
koupaliště. Pramen vody byl 
sveden do dvou studní a z nich 
byla voda vháněna do bazé-
nů,“ uvedl Jiří Lapáček, ředitel 
Státního okresního archivu 
v Přerově. Po dvou letech bylo 
dílo dokončeno. Velký bazén 
byl pětadvacet metrů dlouhý, 
dětem sloužil dětský bazének 
s brouzdalištěm. „Část areálu 
byla zatravněna umělým spe-
ciálním trávníkem a lemována 
topoly a břízami, v jejich stínu 
byly lavičky. Součástí kou-
paliště bylo i hřiště pro odbí-
jenou. Šatny byly postaveny 
na železných sloupech, k nim 
se vystupovalo ze dvou stran 
po širokých schodištích na te-
rasu, kde byl také bufet s ob-
čerstvením,“ popsal letní areál 
Jiří Lapáček. Celé koupaliště 
bylo orámováno zelení zahrad, 

rybízovou plantáží jednotného 
zemědělského družstva a ze 
severní strany kopcem, jehož 
svah byl upraven pro potřeby 
opalujících se návštěvníků.

Událost léta: 
otevření nového koupaliště

Letní koupaliště se veřejnos-
ti otevřelo v červnu roku 1978. 
„V dobovém tisku se píše, že 
se zrodilo dílo z nadšení, píle 
a obětavosti. V pátek 16. června 
1978 se v novém areálu koupa-
liště sešli všichni, kteří po dvě 
léta přikládali ruku k dílu,“ 
doplnil Lapáček. Slavnostní 
zahájení provozu koupaliště 
doprovázel pestrý program, 
v němž dálkoví plavci v bazé-
nu střídali otužilce, potápěči 
akvabely a nakonec, když se 
ochladilo, rozproudila nadše-
né návštěvníky hudba a tanec. 
„My děti z Předmostí jsme se 
na otevření bazénu moc těšily. 
Pamatuji se, že při slavnostním 
zahájení tam zpívala i Marie 
Rottrová. Hned vedle koupali-
ště byla pole s rybízem. Později, 
už v devadesátých letech, jsme 
se tam chodili koupat i se svými 
dětmi, to už rybízové sady vy-
střídaly paneláky,“ zavzpomí-

nala Jana Štrausová z Přerova. 
Vybudování areálu s bazény, 
brouzdalištěm, atrakcemi pro 
děti a odpočinkovou terasou, 
kde probíhaly také taneční 
večery s živou hudbou, přišlo 
na milion 360 tisíc korun čes-
koslovenských. „Bazén fungo-
val velmi dobře, byl tam kurt 
na volejbal a nohejbal, terasa 
na opalování, šatny i bufet, zá-
zemí bylo dobré. Vstupné bylo 
ze začátku velmi nízké - děti 
platily pětikorunu a dospělí asi 
deset korun,“ doplnil František 
Šejba, který byl zaměstnancem 
tamní tělovýchovné jednoty.

Panelová výstavba 
změnila okolí letního areálu

Koupaliště bylo nejdříve 
ukryto v zeleni parku, začát-
kem 80. let se začalo i v jeho 
okolí s výstavbou paneláků. 
Přímo naproti koupaliště v ulici 
Pod Skalkou bydlela i Táňa Ko-
záková. „Bydleli jsme ve dru-
hém poschodí a z oken ku-
chyně a obýváku jsem viděla 
krásně na celé koupaliště. Když 
byl syn starší a chodil se koupat 
bez mého doprovodu, kontro-
lovala jsem ho pohledem z oken 
našeho domova. Chodili jsme 

se tam koupat rádi, byla tam 
sice chladnější voda, ale čistá 
a v letním parnu to bylo velmi 
osvěžující,“ podělila se o vzpo-
mínky Táňa Kozáková. Během 
letních prázdnin se v podve-
čer na terase koupaliště cvičil 
aerobik a v pátek a sobotu tam 
probíhaly hudební produkce. 

V roce 1995 v areálu koupa-
liště přibyl 124 metrů dlou-
hý tobogán, další atrakcí pro 
návštěvníky bylo tamní malé 
golfové hřiště. „Když bylo hez-
ké počasí, tak na tom malém 
plácku kolem bazénu bylo až 
dvanáct set i více lidí,“ doplnil 
František Šejba. Na konci 90. 
let bazén potřeboval investici 
do nové čistírny vody a nutné 
byly i další opravy, které by si 
vyžádaly velké fi nance. Kvůli 
havarijnímu stavu tak zůstal 
v roce 2001 plavecký areál 
v Předmostí uzavřen.  V roce 
2005 jej Tělovýchovná jed-
nota Pozemní stavby prodala 
soukromníkovi, který budovu 
areálu využíval ke skladování. 
Tobogan byl demontován a teď 
už jen prázdný bazén připo-
míná původní využití příjem-
ného lesoparku, kde nyní sídlí 
soukromá fi rma.  Ingrid Lounová

V LETNÍM PARNU bylo předmostské koupaliště v 80. a 90. letech vyhledávaným místem k vodním radovánkám. Na malém plácku Pod Skalkou se slunilo až 1200 lidí. 
Areál koupaliště byl zavřen kvůli havarijnímu stavu v roce 2001. Od té doby areál využívá soukromá fi rma. Foto: archiv Pavla Janečka
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Začíná sezona divadla, v němž vám nad hlavou létají ptáci
  Letní obloha nad hlavou, kulisa přerovského zámku s hradbami, 

a i když tam chybí opona, hrají se tam nejrůznější divadelní předsta-
vení. Tak to vypadá po deset prázdninových večerů na letní divadelní 
scéně Mezi hradbami na přerovském Horním náměstí. Každý červen-
cový a srpnový čtvrtek tu totiž patří divadelní přehlídce Dostavníčko 
s divadlem. Letos 28. června odstartoval prvním představením už její 
šestý ročník.

Hned úvodní představení bylo 
věnováno Janu Werichovi a Ji-
římu Voskovcovi. Boleradičtí 
ochotníci tak složili hold di-
vadelníkům, jejichž laskavý 
a chytrý humor včetně po-
střehů z dění ve společnosti je 
aktuální i dnes po osmdesáti 
letech od působení těchto veli-
kánů v Osvobozeném divadle. 

Na scéně pod věží přerovské-
ho zámku se budou po dva mě-
síce střídat komedie, dramata 
i muzikál. To vše nabízí letošní 
program Dostavníčka s diva-
dlem a je příjemné, že některé 
divadelní soubory se do Přerova 
vracejí. „Naše pozvání přijala 
osvědčená a spřátelená divad-
la – úspěšný brněnský soubor 
Amadis a ostravská Devítka 
jsou v Přerově už poněkolikáté. 
Letos k nám přijíždí také soubor 
z Kolína s Válkou Roseových 
nebo třeba sázavské divadlo 
s muzikálem Balada pro ban-
ditu. Věřím, že diváci si najdou 

své oblíbené herce a soubory 
a hlediště bude zase nabité,“ 
uvedl Zdeněk Hilbert z pořáda-
jícího divadla Dostavník.

Pro diváky je Mezi hradbami 
na lavicích asi 70 míst k sezení, 
když se přistaví židle, kapa-
cita divadla pod širým nebem 
se navýší až na 110 míst. Vstu-
penky si mohou lidé zakoupit 
v předprodeji v Městském in-
formačním centru na náměstí 
TGM, několik lístků lze získat 
přímo na místě před předsta-
vením. „O vstupenky je vždy 
velký zájem. Dvě představe-
ní už máme vyprodaná. Mezi 
zájemci jsou už pro nás známé 
tváře z minulých let,“ uvedla 
Kateřina Wintrová z Městského 
informačního centra v Přerově. 
A jak se ochotníkům na malém 
přerovském jevišti Mezi hrad-
bami hraje?  „Jevišťátko sice 
skýtá různá úskalí, není di-
vadelně vybaveno. Nemáte se 
tam kam schovat, nejsou tam 

ani divadelní světla a nemůžete 
třeba přicházet tak, jak to máte 
nazkoušeno ze dvou nebo ze tří 
stran, protože tam jsou jenom 
jedny dveře… Herci se s tím ale 
většinou poperou, jsou zvyklí 
na nejrůznější prostory a umě-
jí se přizpůsobit úplně všemu. 
A navíc na ně dýchá ta pěkná 
divácká kulisa,“ zmínil Zde-
něk Hilbert. Spolu s herci hra-
je i nevypočítatelnost přírody, 
své by o tom mohli vyprávět 
ostravští herci z Devítky.  „Ti 
zažili fantastický výstup, kdy 
nad hledištěm přeletělo hej-
no ptáků. Objevili se ve chvíli, 

jako kdyby je někdo režíroval. 
Zrovna v okamžiku, když za-
zněla replika, že nikde v okolí 
není ani živý pták…“ zavzpo-
mínal na kouzlo sepětí divadla 
s přírodou Hilbert.

Kdo chce zažít podobnou 
neopakovatelnou atmosféru 
letního divadla Mezi hradba-
mi, musí si zatrhnout v ka-
lendáři vždy čtvrteční večer. 
Představení začínají ve 20 ho-
din. V případě deště se přesou-
vají do klubu Teplo na Horním 
náměstí. Přehled divadelních 
představení najdete na straně 
14 a  15.  (ilo)

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA Mezi hradbami má svou neopakovatelnou atmosféru. 
Letos se bude hrát po celé prázdniny vždy v divadelní čtvrtky. Foto: Ingrid Lounová

Odešel skladatel a muzikant Vladimír Čech
Do hudebního nebe odešel 
klavírista, skladatel, aranžér 
a dirigent Vladimír Čech. Ze-
mřel po dlouhé a těžké nemoci 
30. května ve věku nedoži-
tých 94 let. Vladimír Čech, ač 
byl vystudovaným právníkem 
a této profesi se aktivně vě-
noval, se nesmazatelně zapsal 
do světa muziky – do zlatého 
fondu jazzové, swingové i po-
pulární hudby. Ve čtyřicátých 
letech stál u zrodu swingové-
ho orchestru Krab, se kterým 
účinkoval až do roku 1994. „Můj 
otec v něm hrával s Vladimírem 
Čechem, byli velcí kamarádi. 
Otec hrál na kontrabas, později 
na basovou kytaru a Vladimír 
byl výborný pianista. V celém 
bandu, který hrál swingovou 
taneční muziku, hrálo 17 lidí. 
Byli populární na plesech i ča-
jích v Městském domě,“ ohlédl 
se o čtyři desítky let zpět Rudolf 
Neuls. Mimochodem znělku, 
která každoročně zní při zahá-
jení koncertů Československé-
ho jazzového festivalu, zaran-
žoval v roce 1993 právě Vladi-
mír Čech.

Svůj pozoruhodný hudební 
talent dokázal uplatnit i v ce-
lostátním měřítku – v Čes-
koslovenské televizi i v roz-
hlase. Spolupracoval také 
s orchestrem Gustava Broma. 
Na spolupráci s ním vzpomí-
ná i přerovský textař Jaroslav 
Cedidla. „Byli jsme s Vla-
dimírem přátelé již od doby 
vzpomínkových koncertů or-
chestru Krab. On aranžoval, 
já psal scénář a připravoval 
průvodní slovo. Ta spoluprá-
ce byla dlouhá a neváhám ji 
označit za hodně úspěšnou. 
Spolu jsme vyhráli televiz-
ní festival Dětská nota – te-
levizní soutěž písní pro děti, 
a porazili spoustu věhlasných 
autorů. Naše písnička se sta-
la na dlouhý čas znělkou ne-
dělního dopoledního vysílání 
Československé televize pro 
děti a další písnička znělkou 
samotného festivalu,“ za-
vzpomínal Jaroslav Cedidla. 
Vladimír Čech byl hudebním 
skladatelem a aranžérem, Ja-
roslav Cedidla zase textařem. 
Jejich spolupráce pokračovala 

i v televizním pořadu Ond-
řeje Suchého – „Kavárnička 
pro dříve narozené“.  „Vladi-
mír byl výborným klavíristou 
a na prknech Městského domu 
jsme se setkávali také při růz-
ných hudebních akcích. Ně-
kolik let dirigoval Academic 
Jazz Band, byl hostem mých 
Večerů při svíčkách nebo Ve-
čerů hudby a poezie,“ přiblí-
žil léta spolupráce Jaroslav 
Cedidla.  Čechovy skladby 
interpretovalo mnoho profe-
sionálních zpěváků populár-
ní hudby. Tvořil hudbu také 
pro přerovské ansámbly – pro 
Meopťanku a scénickou hudbu 
pro divadlo Dostavník. Nelze 
opomenout ani Čechův aktiv-
ní přínos pro Československý 
jazzový festival, kde od jeho 
začátku působil jako porotce 
a hudební publicista. Za svou 
práci získal ocenění jak v ob-
lasti hudební, tak divadelní 
a kabaretní od mnoha repub-
likových institucí. Při vzpo-
mínce na léta spolupráce se 
Jaroslavu Cedidlovi vybavuje 
jeho vždy důstojné vystupo-

vání. „Byl to trpělivý, rozváž-
ný kliďas a pamatuji se, že při 
hovoru s kýmkoliv se vždycky 
usmíval. Nikdy jsem ho nevi-
děl rozmrzelého nebo rozčíle-
ného,“ doplnil své vyprávění. 

Nejbližší příbuzní se s Vla-
dimírem Čechem rozloučili 
v Přerově v rodinném kruhu 
4. června. Motto, které ho 
provázelo při posledním roz-
loučení, je víc než výstižné. 
Přestalo tlouci srdce tvé, ale 
tvá hudba zní dál…  (ilo)

VLADIMÍR ČECH byl skvělý pianista. 
 Do hudebního nebe odešel 30. květ-
na ve věku nedožitých 94 let.  Foto: 
archiv rodiny
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Každé úterý to muzikanti na hradbách rozpálí,
zahrají swing, soul, bigbeat, blues i jazzrock

 Už potřetí se v Přerově otevře letní hudební scéna na hradbách. Stejně jako loni nabídne deset kon-
certů nejrůznějších hudebních žánrů domácích i zahraničních kapel. Hradby u Neptuna se rozezní každé 
prázdninové úterý, vždy od 19. hodiny. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

Letošní Hudební léto na 
hradbách začalo ještě v červ-
nu swingem a Benátskou 
nocí s Academic Jazz Bandem 
a pokračuje v duchu multi-
žánrovosti. „Chceme, aby si 
každý návštěvník našel svou 
muziku, a zároveň bychom 
rádi pro přerovské publikum 
přinesli vždy něco nového, 
co si neposlechne ani v rádiu, 
ani v televizi. První prázdni-
novou kapelou bude Urband, 
který hraje takzvaný šraml, 
což je vlastně směsice poulič-
ní muziky z různých koutů 
Evropy,“ uvedl Pavel Ond-
růj, dramaturg a organizátor 
Hudebního léta na hradbách. 
Další, srbskočeská kapela 
zavede posluchače do folko-
vého žánru s příměsí ethno 
muziky. „Tato kapela dokáže 
skvěle vtáhnout do své hudby 
i publikum. Určitě rozezpívají 
a roztančí i Přerovany,“ nastí-
nil Ondrůj. Třetí červencový 
koncert bude v duchu jiho-
amerického temperamentu, 
který do open air nad Bečvou 
vnese argentinská blues-sou-

lová zpěvačka Vanesa Harbek. 
„Během léta na hradbách za-
zní i jazzrock fusion v podání 
amerického zpěváka a basky-
taristy Fernanda Saunderse, 
který hrál i s Ericem Clapto-
nem, nebo to budou punkové 
šansony v podání české al-
ternativně-bigbeatové kapely 
Helemese. Poslední srpnový 

koncert bude patřit blues-
rocku a funky v duchu hendri-
xovských songů, které před-
vede skvělý americký zpěvák 
Dani Robinson,“ přidal další 
pozvánku na koncert Ondrůj.

Koncerty v jedinečném pro-
středí hradeb si získaly velkou 
popularitu, lidé se tam schá-
zejí, aby si poslechli muziku 

a také se setkali s přáteli. Ka-
ždé prázdninové úterý v pod-
večer na hradby zamíří 400 
až 500 lidí. „Obecenstvo tvoří 
náctiletí, rodiče s dětmi, lidé 
středního věku i dříve naro-
zení. Z toho máme radost, že 
návštěvnost je napříč genera-
cemi,“ dodal Ondrůj. Na úterní 
koncerty do Přerova míří i hu-
dební fanoušci z okolí Přero-
va, ať už z Lipníku, Tovačova, 
Troubek, nebo Hranic. Atmo-
sféru si pochvalují i samotní 
umělci. „Jsou doslova nadšení 
kouzelnou atmosférou hradeb 
s výhledem na protékající řeku 
Bečvu. Pochvalují si i dobrý 
zvuk a přerovské obecenstvo, 
které skvěle dotváří kulisu 
koncertů. Shodují se, že místo 
koncertů má svého genia loci,“ 
doplnila spoluorganizátorka 
Hudebního léta na hradbách 
Lada Galová. Loni bylo počasí 
koncertům nakloněno stopro-
centně, předloni se pouze dva 
koncerty kvůli dešti usku-
tečnily na jiném místě než na 
hradbách. Letošní alternati-
vou pro letní scénu je v přípa-
dě špatného počasí restaurace 
Městského domu. Program 
koncertů najdete na straně 
14 a 15.  (ilo)

DESET KONCERTŮ Hudebního léta na hradbách začíná vždy v 19 hodin a končí 
nejpozději kolem 22. hodiny.  Vstupné je dobrovolné. Foto: Ingrid Lounová 

Potvrzeno: Přerovští trubači jsou nejlepší v republice
  Loveckou hudbou se o prvním 

červnovém víkendu rozezněl 
Lipník nad Bečvou. V tamní 
zámecké zahradě si dali do-
staveníčko muzikanti, kteří se 
v přátelské atmosféře utkali 
ve hře na lovecké nástroje. Vav-
říny úspěchu sklidili Trubači OMS 
Přerov, kteří se stali vítězi ve hře 
na lesnice v ladění B.

Na čtvrtý ročník Česko-slo-
venské soutěže mysliveckých 
trubačů zamířily tři stovky 
účastníků. „Soutěž probíha-
la jako vždy v kamarádském 
duchu a odborné poroty měly 
nelehký úkol vybrat mezi 
mnoha vynikajícími soubory 
i sólisty ty nejlepší. Nás potě-
šilo, že jsme nejen obstáli, ale 
obsadili i první místa,“ uve-
dl Vladimír Sekera, vedoucí 
souboru Trubači OMS Přerov. 
Přerovští trubači ve slože-
ní Kristýna Kočtářová, Petr 

Macko, Eva Macková a Vla-
dimír Sekera získali od po-
roty ve své kategorii nejvíce 
bodů a odvezli si jedinečnou 
cenu z dílny kovářských mi-
strů, jež symbolizuje lovecký 
roh a kovaný zvonek. Také 

v kategorii sólistů se Přero-
vanům dařilo. „První mís-
to získala naše členka Irena 
Oršulíková ve hře na lovec-
ký roh v ladění Es. Přerovu 
patřilo i třetí místo v katego-
rii souborů ve hře na lesnice 

v ladění Es,“ doplnila Eva 
Macková. Soutěžní setkání 
hráčů na lovecké nástroje se 
konalo mimo jiné u příleži-
tosti 90. výročí založení Vo-
jenských lesů a statků České 
republiky.  (ilo)

TRUBAČI Okresního mysliveckého spolku Přerov získali v Lipníku dvě první a jedno třetí místo.   Foto: archiv Trubači OMS Přerov.



13sportDenní zpravodajství na www.prerov.eu

Jonáš Kolomazník má mistrovský titul,
je nejúspěšnějším atletem Přerova

 Čerstvý titul mistra České republiky ve víceboji mládeže a žactva od 3. června náleží Jonáši Kolo-
mazníkovi z Atletiky SK Přerov. Patnáctiletý Jonáš předvedl v Kolíně vynikající sportovní výkony, když 
ve třech atletických disciplínách nenašel přemožitele. V devítiboji tak suverénně zvítězil s náskokem 
238 bodů, kdy jeho součet dosáhl vítězných 5892 bodů. 

Na atletickém stadionu se Jo-
náš Kolomazník pohybuje 
prakticky odmala, protože oba 
rodiče jsou trenéry. „Hrál jsem 
i hokej a stále hraji fl orbal. Před 
šesti lety jsem hokej zapíchl 
a od té doby se věnuji atletice. 
Trénuji každý den, i o víken-
du,“ popsal svůj tréninkový 

plán student kvarty Gymnázia 
Jakuba Škody v Přerově. K jeho 
nejoblíbenějším disciplínám 
patří běh přes překážky a vrh 
koulí a hod diskem. Právě 
v těchto třech disciplínách 
na mistrovství ČR suverénně 
zvítězil. „Moc mi nejde výška 
a kilák,“ dodal sebekriticky 

mladík, který se může pyšnit 
zlatou medailí nejlepšího de-
vítibojaře. Ve skoku do výšky 
zdolal 169 centimetrů a ve sko-
ku o tyči se přehoupl přes 350 
centimetrů, těmito výkony se 
zařadil na 3. a 4. místo. Obáva-
ný kilometr zaběhl s třináctým 
nejlepším časem, to už bylo 

jasné, že si tímto výsledkem 
doběhl pro zlato v devítiboji.

Radost z výkonů svého svě-
řence měl i jeho trenér a otec 
v jedné osobě – Pavel Kolomaz-
ník. „Považujeme za úspěch, 
když se někdo od nás kvalifi kuje 
na republiku, a úspěch je, když 
se umístí do fi nálového 8. mís-
ta, a to buď v technických, nebo 
běžeckých disciplínách. Repub-
liku teď od nás vyhrává jen Jo-
náš,“ sklízí plody své trenérské 
práce Pavel Kolomazník. A jak 
dodal, je náročné oddělit úlohu 
trenéra a otce. „Ale jsem za to 
rád. Jonáš je teď naším nejú-
spěšnějším závodníkem,“ zmí-
nil Pavel Kolomazník, který se 
věnuje trenérství dětí a mládeže 
už dvě desítky let. Ani po tomto 
úspěchu Jonáš nemíní polevit 
ve svých plánech. „Tréninky 
mi samozřejmě berou čas, ale já 
tomu ten čas rád dávám, proto-
že mi atletika přirostla k srdci,“ 
přiznal se čerstvý držitel mis-
trovského titulu. A jak dodává, 
za ten pocit po závodu ta trénin-
ková dřina stojí. „Aby docházeli 
pravidelně na tréninky, tak si 
musejí děti i mladí lidé často 
něco odříct. Lákadel je spousta, 
ale vůle musí často zafungovat 
a to vede k vnitřní disciplíně, 
což je vždy přínosem do života,“ 
dodal trenér Pavel Kolomazník. 
Teď se bude Jonáš připravovat 
na zářijové mistrovství České 
republiky v atletice jednotliv-
ců. Závodit může maximál-
ně ve dvou disciplínách, asi už 
tuší, které to budou. „Je to super 
sport a máme super partu. Po-
kud budu zdravý, tak u atletiky 
rád zůstanu,“ svěřil se nadějný 
přerovský atlet Jonáš Kolomaz-
ník.  (ilo)

Z MISTROVSTVÍ České republiky mládeže a žactva ve víceboji si Jonáš Kolomazník (na prsou s číslem 107) přivezl zlatou 
medaili. V září ho čeká mistrovství České republiky v jednotlivcích, kde určitě není bez šance.  Foto: archiv Atletika SK Přerov 

Patnáctiletý Oliver Punge má z mistrovství ČR čtyři medaile
  Skvělé sportovní výkony předvedl na mistrovství České republiky 

neslyšících Oliver Punge z SK Přerov. V Brně se 2. června postavil 
na start ve čtyřech lehkoatletických disciplínách a domů přivezl 
tři zlaté a jednu bronzovou medaili. V závěru šampionátu byl navíc 
vyhlášený nejúspěšnějším starším žákem mistrovství ČR.

Tři nejcennější kovy získal pat-
náctiletý Oliver Punge za sprint 
na 150 metrů, ve štafetě 4 x 60 
metrů a ve vytrvalostním běhu 
na 1500 metrů. Bronzovou 
medaili si přivezl za sprint na 
60 metrů, kde zaběhl svůj 
osobní rekord (8,36 s.). 

Na sportovní stadion SK Pře-
rov ho před šesti lety přive-
dl jeho otec. „Do té doby jsem 
hrál pozemní hokej a rozhodl 
jsem se, že bych rád zkusil jiný 
sport. Přišel jsem se podívat 
na trénink atletiky, líbil se mi 
a okamžitě jsem do toho skočil. 
U atletiky jsem už zůstal,“ po-
psal svůj vstup do světa králov-

ny sportu Oliver Punge, který 
trénuje v Přerově a mezi ne-
slyšícími reprezentuje klub SK 
Skivelo Olomouc. Tréninkům 
atletiky se Oliver věnuje tři-
krát týdně, běhání pro radost 
ještě častěji. „Oliver je velmi 
pracovitý a cílevědomý, zajímá 
se také o výsledky ostatních 
a pozorně sleduje jejich výkony. 
Jsem rád, že si našel partu mezi 
neslyšícími a tam se dokázal 
prosadit a zúročit své trénová-
ní,“ zmínil Pavel Kolomazník, 
trenér starších žáků SK Přerov.

Oliver je všestranný atlet 
a rád poznává nové disciplíny.  
„Donedávna jsem se specia-

lizoval na překážky, od dub-
na jsou to hlavně vytrvalostní 
běhy. V poslední době jsem si 
hodně oblíbil hod diskem. Je 
to velmi zajímavá disciplína. 
Už staří Římané házeli diskem 
a já jsem si to chtěl taky zku-
sit a moc se mi to líbí,“ zmínil 
další disciplínu, které by se 
rád věnoval. Na krajském pře-
boru byl v hodu diskem mezi 
staršími žáky dvanáctý, což je 
určitě příslibem dalších úspě-
chů. Nad otázkou, co mu sport 
dává, chvíli přemýšlí. „Dává 
mi svobodu a možnost vynik-
nout. Mám tu také kamarády. 
A hlavně si krásně provětrám 
hlavu,“ dodal Oliver Punge, 
který je studentem tercie Gym-
názia Jakuba Škody v Přerově. 
Za dva roky by se chtěl zúčastnit 
mistrovství Evropy neslyšících 
v Ostravě, rád by si tam zaběhl 
osmistovku a také štafetu.  (ilo)

TŘI NEJCENNĚJŠÍ KOVY získal na mis-
trovství ČR neslyšících patnáctiletý 
Oliver Punge za sprint na 150 metrů, 
ve štafetě 4 x 60 metrů a ve vytrva-
lostním běhu na 1500 metrů. 
 Foto: archiv OP
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
12. 7. Břest–Hulín, 10 km, vlak 7.36 
hod., vede Szabóová
14. 7. Střílky–Ocásek–Buchlovice, 
20 km, vlak 6.15 hod., vede Šťávová
19. 7. Teplice nad Bečvou–Hranice, 
12 km, vlak 7.18 hod., vede Jančová
19. 7. Šumperk–Kokeš–Šumperk, 
13 km, vlak 8.16 hod., vede Bernátová
21. 7. Karolínka–Velké Karlovice, 
20 km, vlak 6.05 hod., vede Sedlá-
ková
26. 7. Luhačovice–Bojkovice, 12 km, 
vlak 7.45 hod., vede Válková
28. 7. Břeclav–Janův hrad–Lednice, 
15 km, vlak 7.25 hod., vede Šťáva 
(čeká v Břeclavi)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
4. 7. Milenov–Varaždín–Uhřínov–
Středolesí–Potštát, 11  km, vlak 
v 8.26 hod.,  vede Krejčí
7. 7. Rožnov pod Radhoštěm–Myší 
hora–Zadní Javorník–Malý Javorník–
Velký Javorník rozhledna–Horečky–
Frenštát pod Radhoštěm,15 km, vlak 
v 6.05. hod., vede Opletal a Žaludová
11. 7. Troják–Maruška–Bludný–Kon-
činy–Ratiboř, 12 km, bus v 8.00 hod., 
vede Punčochářová
14. 7. Valašská Polanka–rozhledna 
Vartovna–Vsetín, 17 km, vlak v 6.05 
hod., vede Dittelová
18. 7. Sv. Kopeček–Véska–Bělko-
vice–Bohuňovice, 11 km, vlak v 7.05 
hod., vede Bartošík
21. 7. Hodonín–Mikulčice památ-
ník–Moravská Nová Ves, 16 km, vlak 
v 7.25 hod., vede Mužíková
25. 7. Valašská Polanka–Široká–
Prlov–Valašská Polanka, 12 km, vlak 
v 6.05 hod., vede Pěček
28. 7. Lípa n. Dřevnicí–Nad Břehy–
Pod Slavickým kopcem–Starý Svět-
lov–Pozlovice–Luhačovice, 18 km, 
vlak v 7.25 hod, vede Dittelová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

30. 6.–7. Krušné hory 2018. Cyklotu-
ristická akce s částečnou podporou 
autobusu, ubytování v chatách 
s polopenzí, vede Luboš Hudec. Sraz 
v sobotu 30. 6. v 6.30 hod. u evange-
lického kostela v Přerově.
16.–30. 7. Kyrgystán – vysokohor-
ská turistika – výstup na Pik Učitel 
(4540metrů), treky v pohoří Ťan-Šan 
(jezero), sedlo Ala-Kol Karakol a okolí, 
14 až 16 dnů, vede Petr Jakubíček 
a Martin Tomek. Akce není přesně 

naplánovaná, trasa a čas se řeší 
až na místě, včetně dopravy, spaní 
a stravování.
21.–25. 7. Jihočeské rybníky – cyk-
loturistika. 1. den: České Budějovi-
ce–Hluboká–Vodňany 38 km, 2. den: 
Rábí–Horažďovice–Strakonice–
Vodňany 62 km 3. den: Libín–Pra-
chatice–Husinec–Bavorov–Vodňany 
45 km, 4. den:  Zvíkov–Písek–Pro-
tivín–Vodňany 45 km Strakonice–
Vodňany 50 km, 5. den: Krasetín Zví-
kov–Písek–Protivín–Vodňany 40 km 
Vyhlídka Kleť–Zlatá Koruna–České 
Budějovice 31 km. Celkem 5 dnů, 
225 km, vede Tomáš Beránek a Juráš 
Balcárek. Odjezd busem v 7:00 hod. 
od restaurace Parník v Přerově, 
vhodné pro rodiny s dětmi či vnouč-
ky, ubytování penzion Zátiší (Střední 
rybářská škola) Vodňany.

  PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
Do 16. 9. Morava nově zakreslená. 
Komenského mapa Moravy, co 
bylo před a po ní. Výstava seznámí 
s mapami Moravy a jejich autory 
od 16. do 18. století.  Součástí výsta-
vy budou makety jednoduchých 
geografi ckých měřických pomůcek 
z období 16.–17. století, které přiblíží 
návštěvníkům styl práce tehdejších 
geografů.
Do 24. 6. Neviditelný most. Milada 
Blekastadová 1917–2003. Výstava 
představí život a dílo bohemistky, 
komenioložky, překladatelky a literární 
historičky českého původu Milady 
Blekastad, rozené Topičové, dcery zná-
mého pražského nakladatele Jaroslava 
Topiče, jež se provdala do Norska. Její 
dizertační práce věnovaná J. A. Komen-
skému dodnes patří k zásadním spisům 
v tomto oboru. Za celoživotní dílo 
obdržela v roce 1997 medaili Za zásluhy 
od prezidenta Václava Havla. Vstup 
zdarma – u příležitosti 400. výročí 
svatby Komenského s Magdalenou 
Vizovskou v Přerově (1618).

Akce:
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Po stopách hrdinů – lektorovaný 
program sleduje zásadní milníky 
našich novodobých dějin
Animační programy ke stálým expo-
zicím pro ZŠ i SŠ:

Objednávky programů na tel. 
581 250 531 – pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.
Výstavy:
Do 31. 10. Společenský život hmyzu. 
Sezónní výstava o včelách, mraven-
cích, termitech a dalších hmyzích 
společenstvech.

Akce:
2. 7. Houbařské pondělí. Povídání Jiří-
ho Polčáka o houbách, ukázky, vaření 
z hub a mykologická poradna. 
Od 17 hod. v budově ORNIS. 
14. 7. Na návštěvě ve včelíně. Prohlíd-
ka včelařství, kočovného vozu, poví-
dání o včelách a o práci včelaře. Sraz 

v 10 hod. před hospodou v Dobrčicích 
(odjezd autobusu ze stanoviště č. 14 
v 9.30  nebo vlastní doprava). Opéká-
ní vlastních špekáčků, po obědě pro 
zájemce výroba hmyzích domků 
(100 Kč/kus).
29. 7. Zahradní slavnost. Od 16 hod. 
v areálu ORNIS, od 16.20 loutkové 
divadlo Hmyzí cirkus, od 17.30 kon-
cert v trávě se skupinou Neřež, včelí 
koutek, projížďky loďkou, komen-
tované prohlídky výstavy, opékání 
špekáčků, občerstvení. Koná se 
za každého počasí! 
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma

Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
Programy pro zájmové skupiny:

Společenský život hmyzu – nejen 
o včelách a mravencích v sezónní 
výstavě
Ptáci – vše ze života ptáků
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Pod kloboukem – o houbách 
Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma.

Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba:  Čt–ne 9–18 hod. 
Po–st zavřeno, na hradě probíhá 
rekonstrukce paláce hradu Helfštýn.
Výstavy:
Do 31. 10. sezonní výstava Kované 
bytosti. Výběrová prezentace toho 
nejlepšího z podsbírky uměleckého 
kovářství hradu Helfštýn. V galerii 
na II. nádvoří. 

Akce:
5.–6. 7. Helfštýnská pouť. Celodenní 
program plný řemesel a soutěží spo-
jený s historickým tržištěm. Pořádá 
studio Bez Kliky. Více na www.bez-
kliky.eu
28. 7. Hradní letní kino. Promítání Bio-
grafu 16 pod širým nebem na II. hrad-
ním nádvoří od 21 hod. Více na www.
helfstyn.cz
31. 7. Vivat fl auto. Soubor zobcových 
fl éten.

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA 
MEZI HRADBAMI
28. 6. Jízlivý glosátor – Divadelní spo-
lek bratří Mrštíků, Boleradice. Pocta 
Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi.

5. 7. Válka Roseových – Malé divadlo 
Kolín. Černá komedie o vzestupu 
a pádu jednoho manželství.
12. 7. Pětkrát do černého – Divadlo 
Devítka, Ostrava. Pět krátkých 
komediálních výstupů, autor s nad-
hledem a úsměvným černým humo-
rem propojuje téma lásky a smrti.
19. 7. Probuzení jara – Divadelní sou-
bor Osvětové besedy Velká Bystřice. 
Drama o uvědomování si vlastní 
sexuality, o hranicích osobní svobody 
ve společnosti sešněrované pokry-
tectvím, hledání vlastní morálky.
26. 7. Úžasná svatba – Divadelní 
soubor Amadis, Brno. V den svatby se 
ženich probudí v posteli ve svatebním 
apartmá se zcela neznámou dívkou… 
Začne plán, jak vše zakamufl ovat 
a zachránit svatbu.
2. 8. Královny – Smotaná hadice Kře-
novice. Na psychiatrickém oddělení 
v lázeňském zařízení praskla voda. 
Klid pokoje, který dosud obývala 
jediná nájemnice Johana, naruší dvě 
nájemnice. Jeden pokoj a tři generace 
žen.
Začátky představení vždy 
ve 20 hodin.

HUDEBNÍ LÉTO 
NA HRADBÁCH

3. 7. Urband (CZ) – šraml na hradbách. 
Směs českých, anglických, němec-
kých a ruských písní kombinujících 
různé žánry.
10. 7. Avlija (SRB/CZ) – ethno a folk 
na hradbách. Předivo melodií ze Srb-
ska, Bulharska, Makedonie a Rumun-
ska je tkáno  z velmi průzračných 
nitek hlasů. Kapela rozdá texty, aby 
na hradbách mohlo zpívat i obecen-
stvo. Muzikanti návštěvníky naučí 
balkánský lidový tanec „kolo“. 
17. 7. Vanesa Harbek Band (ARG/
PL) – blues/tango/soul/jazz. Argen-
tinská zpěvačka, kytaristka, trumpe-
tistka a velká showmanka předvede 
ohnivý jihoamerický temperament. 
24. 7. FERNANDO SAUNDERS & BAND 
(USA/CZ) – jazzrock fusion. Americ-
ký zpěvák Fernando Saunders je také 
baskytarový virtuoz. Je dlouholetým 
baskytaristou slavného Lou Reeda, 
spoluhráč Jeff a Becka, Jimmyho 
Page či Erica Claptona.
31. 7. Helemese (CZ) – šanson & punk. 
Alternativně-bigbeatová kapela, 
jejímž základním melodickým nástro-
jem je akordeon, podpořený silnou 
basovou linkou, bicími a dvěma zpěvy.
Koncerty začínají vždy v 19 hodin.
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PROMENÁDNÍ KONCERTY
PARK MICHALOV

8. 7. Karel Caha band, v 15 hod.
22. 7.  Šediváci, v 15 hod.

JEDEN SVĚT
11. 7. Za hranicemi možností - promítá-
ní fi lmu z festivalu Jeden svět. „Ty nejsi 
lidská bytost, jsi atletka,“ taková slova 
slyší gymnastka Rita Mamun od své 
nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní 
portrét odvrácených stránek sportu 
odhaluje ruský tréninkový systém. 
Kavárna Peťkafe, v 18 hod., zdarma.

FILMOVÉ LÉTO
Kinematograf bratří Čadíků
23. 7. Hurvínek a kouzelné muzeum 
- animovaná komedie, režie Martin 
Kotík a Inna Jevlannikova
24. 7. Bajkeři - komedie, režie Martin 
Kopp
25. 7. Bezva ženská na krku – roman-
tická komedie, režie Tomáš Hoff man
26. 7. Špunti na vodě - rodinná kome-
die, režie Jiří Chlumský

Promítá se na náměstí TGM od 21.30 
hod. Vstup je zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7.–31. 8. Velká internetová prázd-
ninová soutěž „Literární toulky 
po Česku“ 
1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Cizokrajná zvířata v sudoku“
1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Křížovky plné hub“

Akce pro děti:
2. 7.–30. 8. XBOX – oblíbené pohybo-
vé aktivity, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v provozní době
2. 7.–12. 7. Tvořivá dílna – deštníček 
do drinku, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době
16. 7.–19. 7. Tvořivá dílna – párty 
čepice, půjčovna pro děti, Palackého 
1, v provozní době
16. 7.–20. 7. Příměstský tábor 
v knihovně aneb Cesty dětí přes 
století (jen pro již přihlášené účast-
níky), půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 8.00 do 16.00 hod.

23. 7.–26. 7. Tvořivá dílna – girlanda, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
30. 7.–2. 8. Tvořivá dílna – váza 
na kytku, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době
6. 8.–9. 8. Tvořivá dílna – kytička 
do vázy, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době
13. 8.–16. 8. Tvořivá dílna – ozdobné 
tričko, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
20. 8.–23. 8. Tvořivá dílna – svícen, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
27. 8.–30. 8. Tvořivá dílna – miska 
na dobroty, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v půjčovní době

Akce v místních částech:
2. 7.–30. 8. Prázdniny s Kašpárkem 
(hry, soutěže, tvořivé dílny), Čekyně, 
v provozní době knihovny 
2. 7.–30. 8. Velké prázdninové luštění, 
Dluhonice, v provozní době knihovny
2. 7.–30. 8. Prázdninové deskohraní, 
Henčlov, v provozní době knihovny
2. 7.–30. 8. Prázdninové deskohraní, 
Kozlovice, v provozní době knihovny

2. 7.–30. 8. Prázdniny s Pohádkov-
níkem, Lověšice, v provozní době 
knihovny
2. 7.–30. 8. Stavění hradu z papíru, 
Lověšice, v provozní době knihovny
17. 7. Tvořivá dílna – výroba motýlků, 
Újezdec, od 16.00 hod.
19. 7. Tvořivá dílna – obal na květináč, 
Žeravice, od 15.30 hod.
14. 8. Z pohádky do pohádky – bese-
da pro děti, Újezdec, od 16.00 hod.
18. 8. Tvořivá dílna – letní dekorace, 
Dluhonice, od 17.00 hod.
22. 8. Tvořivá dílna – stojánek 
na tužky, Žeravice, od 15.30 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA
Informace o táborech na: www.
dlazka.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

Informace o volných místech na pří-
městských a pobytových táborech 
získáte na: www.svcatlas-bios.cz

Provozní doba Plaveckého areálu a koupaliště v Penčicích

Provozní doba v období letních prázdnin (1. 7. - 31. 8. 2018) 
 

 
  

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota / Neděle 

Oddělení  
pro dospělé   8:00 – 17:00   8:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 17:00   8:00 – 16:00 zavřeno 

Studovna (Wi-Fi)   8:00 – 11:00 
12:00 – 17:00 

  8:00 – 11:00 
12:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 11:00 

12:00 – 17:00 
  8:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 zavřeno 

Čítárna (Wi-Fi)   8:00 – 17:00   8:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 17:00   8:00 – 16:00 zavřeno 

Hudební oddělení   8:00 – 17:00   8:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 17:00   8:00 – 16:00 zavřeno 

Půjčovna pro děti 
(Palackého 1) 

  9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

  9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 zavřeno   9:00 – 12:00 

13:00 – 16:00 zavřeno zavřeno 

Pobočka Předmostí 
(Hranická 93/14) 

  9:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 zavřeno zavřeno   9:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 zavřeno zavřeno 

Pobočka Trávník 
(Chemoprojekt) zavřeno   9:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 zavřeno   9:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 zavřeno zavřeno 

Pobočka  
Velká Dlážka zavřeno   9:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 zavřeno   9:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 zavřeno zavřeno 

Přerovský bazén 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

Mimořádná uzavření: 
   29. 6. - 1. 8. 2018  pobočka Předmostí - malování 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace  
Žerotínovo nám. 211/36, tel. 581 334 068, www.knihovnaprerov.cz 

M

Přerovský bazén otevřen od 10 do 20 hod. (dle počasí). 

Částečný pronájem vnitřního bazénu od 12 do 15 hod. ve dnech: Koupaliště v Penčicích otevřeno podle počasí 9.30–19 hod. 
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1.  7. 10:00 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
1.  7.  15:00 DÁMSKÝ KLUB, Biosenior, titulky, 

od 15 let
1. 7. 17:00 JSEM BOŽSKÁ, titulky, od 12 let
1. 7. 19:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
2. 7. 20:00 GHOST STORIES, titulky, od 12 let
3. 7.  15:00 PŮLNOČNÍ LÁSKA, akce Levné 

úterý, dabing, od 12 let
3. 7.  17:30 SICARIO 2: SOLDADO, titulky, 

od 15 let
4. 7.  18:00 RENOIR - Rok se světovými malíři, 

titulky
4. 7.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, dabing, 

od 12 let
5. 7. 10:00 MAMMA MIA! Biosenior, titulky
5. 7.  17:30 ANT MAN A WASP 3D, dabing, 

od 12 let
5. 7. 20:00 PRVNÍ OČISTA, titulky, od 15 let
6. 7.  17:30 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE, titulky, 

od 12 let
6. 7. 20:00 PRVNÍ OČISTA, titulky, od 15 let
7.  7. 17:30 ANT MAN A WASP, dabing, od 12 let
7.  7.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D, 

dabing, od 12 let
7.  7.  22:30 TO – akce Hororové soboty -to nej 

z hororů roku 2017, titulky, od 15 let
8. 7. 15:30 AUTA 3, dabing
8. 7.  17:00 MANŽEL NA ZKOUŠKU, titulky, 

od 12 let
8. 7.  19:00 ANT MAN A WASP 3D, dabing, 

od 12 let
9. 7. 20:00 PRVNÍ OČISTA, titulky, od 15 let
10. 7.  15:00 SOLO: STAR WARS STORY – akce 

Levné úterý, dabing

10. 7.  17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, dabing, 
od 12 let

11. 7. 17:30 MAMMA MIA!, titulky
11. 7.  20:00 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE, titulky, 

od 12 let
12. 7.  10:00 SOUBOJ POHLAVÍ, Biosenior, titul-

ky, od 12 let
12. 7.  18:00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - ART, titulky, 

od 15 let
12. 7.  20:00 MUSE: DRONES WORLD TOUR, 

titulky, od 12 let
13. 7. 17:30 ANT MAN A WASP, dabing, od 12 let
13. 7. 20:00 MRAKODRAP 3D, titulky, od 15 let
14. 7. 17:30  PRVNÍ OČISTA, titulky, od 15 let
14. 7. 20:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
15. 7.  15:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D, dabing
15. 7.  17:30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, česky, 

od 12 let
15. 7.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, titulky, 

od 12 let
16. 7.  20:00 ANT MAN A WASP, titulky, 

od 12 let
17. 7.  15:00  NEJSLEDOVANĚJŠÍ, akce  Levné 

úterý
17. 7. 17:30 MRAKODRAP, titulky, od 15 let
18. 7.  17:30 MAMMA MIA! ABBA MARATON, 

titulky
18. 7.  20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 

Abba maraton, titulky
19. 7.  10:00 DÁMSKÝ KLUB, Biosenior, titulky,

od 15 let
19. 7.  17:30 SICARIO 2: SOLDADO, titulky, 

od 15 let

19. 7. 20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 
titulky
20. 7.  17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 

titulky
20. 7.  20:00 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, titulky, 

od 15 let
21.7.  17:30 MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJO-

TA, ART, titulky, od 12 let
21. 7.  20:00  ANT MAN A WASP, dabing, 

od 12 let
21. 7.  22:30 VETŘELEC: COVENANT – akce 

Hororové soboty, to nej z hororů roku 
2017,  titulky, od 15 let

22. 7.  15:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
A LOKOMOTIVA EMA, dabing

22. 7.  17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 
titulky

22. 7.  20:00 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, titulky, 
od 15 let

23. 7.  20:00 ANT MAN A WASP 3D, dabing, 
od 12 let

24. 7.  15:00 FAKJŮ PANE UČITELI 3, 
akce Levné úterý, dabing, od 12 let

24. 7.  17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D, 
dabing, od 12 let

25. 7. 17:30 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, titulky, od 15 let
25. 7.  20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 

titulky
26. 7.  10:00 AŽ NA DNO, Biosenior, titulky, 

od 15 let
26.7.  17:30 UTØYA, 22. července ART, titulky, od 

15 let
26. 7. 20:00 PLÁN ÚTĚKU 2, dabing, od 15 let
27.  7. 17:30 CHATA NA PRODEJ, česky, od 12 let

27. 7.  20:00 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, titulky, 
od 15 let

28. 7.  17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 
titulky

28. 7. 20:00 HOTEL ARTEMIS, titulky, od 15 let
29. 7.  10:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-

RÓZNÍ DOVOLENÁ, dabing
29. 7.  15:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, dabing, 

od 12 let
29. 7. 17:30 ANT MAN A WASP, dabing, od 12 let
29. 7.  20:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, 

česky, od 12 let
30. 7.  20:00  DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, titulky, 

od 15 let
31. 7.   15:00 THOR: RAGNAROK, akce Levné 

úterý, dabing, od 12 let
31. 7.   17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 

titulky

PRÁZDNINOVÉ
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

4. 7.   9:00 téma: PŘÍŠERKY Z VESMÍRU, 
v 10:00 Příšerky z vesmíru (film)

11. 7.  9:00 téma: PAT A MAT ZNOVU V AKCI, 
v 10:00 Pat a Mat znovu v akci (film)

18. 7.  9:00 téma: HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ, v 10:00 Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená (film), dabing
25. 7.  9:00 téma: JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
A LOKOMOTIVA EMA, v 10:00 Jim knoflík, 
Lukáš a lokomotiva Ema (film), dabing
Dílničky trvají 60 minut

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Perfektně zvládnuté řemeslo v podobě 
hrnků a konvic z keramické hlíny vyto-
čené na hrnčířském kruhu je po celé 
léto k vidění na Trafačce. Na výstavě 
jsou zastoupeny malované veselé 
hrnky s lučním kvítím od Denisy Hýs-
kové z Osvětiman, užitková keramika 
z tvrdé kameniny Jana Vítka z Myslkovic 
u Soběslavi, která svým vzhledem 

připomíná smaltované nádobí nebo roztančené a „křivé“ hrníčky Tomáše Vág-
nera z Českého Rudolce. Ten volí pro svou keramiku poněkud bizarnější tvary 
a barevné glazury umocňují výjimečnost jeho díla. 

Letní výstavu v Galerii města Přerova a zároveň v Měst-
ském informačním centru v Předmostí by si neměli 
nechat ujít zájemci o historii a archeologii. Tentokrát se 
totiž kurátoři zaměřili na Umění z času lovců ve foto-
grafi ích Martina Frouze. Autor výstavy je také historik 
a archeolog a návštěvníkům nabídne snímky artefaktů 
z dob lovců mamutů z Předmostí, z Moravské brány, 
Dolních Věstonic i z euroasijské části. Zájemce o archeo-
logii určitě upoutají i ukázky z deníku Karla Mašky, který 
byl na přelomu 19. a 20. století významným badatelem 
v Moravském krasu. Výstava je  v galerii i v předmost-
ském Městském informačním centru k vidění do 5. srpna.

Báje, mýty, legendy… tak zní název výstavy 
výtvarných prací studentů Gymnázia Jakuba 
Škody, jež je od 29. června až do 10. srpna k vidění 
ve Výstavní síni Pasáž. Autory prací jsou studenti 
všech ročníků od prim až po maturanty. Námětem 
výstavy jsou příběhy o stvoření světa, antičtí 
bohové, legendy spojené s mimoevropskými 
civilizacemi, ale také mýty soudobé a v poněkud 

odlišném významu. Návštěvníci budou vtaženi do světa fantazie, tajemna, 
obrazotvornosti, ale i různých omylů prostřednictvím kreseb, maleb, grafi k, 
kombinovaných technik i soch. Hlavní téma výstavy je doplněno fotografi ckou 
tvorbou, dokumentací z práce ve veřejném prostoru a jinými náměty. 

Idylický svět starých časů nabízí v podání obrazů 
známé pražské výtvarnice a herečky Ivy Hüttnerové 
galerie Eso. Malířka zve do dob, kdy naše prababičky 
větraly v oknech pruhované pěřiny, cídily petrolejky, 
dámy byly elegantnější a pánové galantnější. Z nostal-
gických obrázků plných drobných příběhů a laskavého 
humoru dýchá pohoda a klid.  Iva Hüttnerová vystudo-
vala DAMU, obor herectví. Malování se začala věnovat 
během svého prvního divadelního angažmá v Karlo-
vých Varech, kde měla v roce 1974 i svou první výstavu. 
Dosud realizovala přes 300 výstav v Čechách, na Mora-
vě, na Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku.


