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KRÁTCE V Michalově se slavil Den stromů
Na Den stromů vyrazily s den-
ním předstihem v pátek 19. října 
do Michalova celé školní třídy. 
Pracovníci ornitologické stani-
ce a Domu dětí a mládeže Atlas 
a Bios si v parku mezi stromy 
pro děti připravili zábavný 
i vzdělávací program. „Dětem 
z mateřských škol vyprávíme, 
kdo žije na stromě, aby věděly, 
že dřeviny jsou domovem pro 
spoustu živých tvorů. Starší 
děti se už učí rozeznávat jed-
notlivé druhy, připravili jsme 
si pro ně kvízy, skládají ptačí 
budky nebo poznávají hou-
by,“ informovala Jana Kostu-
rová z Ornitologické stanice 
v Přerově. Do největšího parku 
v Přerově na Den stromů, který 
se v Česku slaví 20.  října, přišlo 
asi sedm stovek dětí. „Star-
ší děti se dozvědí, že Michalov 
je vlastně pozůstatek lužního 
lesa, který tvoří hlavně duby, 
lípy, habry, ale i javory a buky. 
Z cizokrajných dřevin máme 
v parku korkovník, magnólii, 
jinan nebo různé druhy boro-
vic,“ doplnila Kosturová. Vy-
cházku v parku si užily i děti 
z prvního stupně. „Než jsme se 
vydali do Michalova, tak jsme 
si povídali, k čemu potřebuje-
me lesy a stromy, co se z nich 
vyrábí a komu stromy v přírodě 
slouží. Učím prvňáčky a prá-
vě jsme probírali ovocné stro-
my a teď nás čekají jehličnaté, 
takže poznatků z dnešního dne 

určitě využijeme,“ sdělila uči-
telka ze Základní školy Trávník 
Jana Kratochvílová. 

V odpoledních hodinách ab-
solvovali  procházku parkem 
s průvodkyní i zájemci z řad 
dospělých. A protože je Den 
stromů hlavně o sázení nových 
dřevin, tak si organizátoři akce 
připravili pro zájemce 13 saze-
nic lípy malolisté, které jsou 
určeny pro školy, mateřinky 
a spolky, které si tímto způ-

sobem chtějí připomenout 100 
let vzniku samostatného státu. 
„O lípy projevila zájem škola 
Malá Dlážka, školka v Radsla-
vicích, ale i mateřinka ze Štern-
berka nebo spolek z Malenovic 
u Zlína,“ doplnila Kosturová. 
Ti, kteří se zavázali, že stromky 
vysadí, mají za povinnost ne-
jen o ně dobře pečovat, ale také 
zdokumentovat jejich výsadbu 
a zaslat zprávu s fotografi í, kde 
lípu vysadili.  (ilo)

DO NEJVĚTŠÍHO a nejkrásnějšího přerovského parku vyrazily v pátek 19. října 
celé třídní kolektivy. Na děti čekaly kvízy i vědomostní soutěže.  Foto: Ingrid Lounová

Skončil zákaz 
odebírání vody z toků 
Od začátku října už končí zá-
kaz nakládání s povrchovými 
vodami, který byl kvůli dlou-
hotrvajícímu suchu na Pře-
rovsku vyhlášen 7. srpna. Dva 
měsíce nesměla být z toků 
odebírána voda, a to ani věd-
rem či konvemi. Malé vod-
ní elektrárny mohly z Bečvy 
a Strhance brát vodu pouze 
na základě povolení. Všech-
na tato opatření byla 5. října 
rozhodnutím vodoprávního 
úřadu zrušena. „Vzhledem 
ke zlepšení situace na většině 
toků a vzhledem k předpo-
kládanému vývoji hydrolo-
gické situace jsme rozhodli, 
že opatření už není v takovém 
rozsahu odůvodněné,“ uved-
la Pavla Tomčíková z přerov-
ského magistrátu. Zdůraznila 
ale, že i nadále musíme s vo-
dou šetřit.  (red)

Problémová lokalita v Kojetínské ulici bude mít o jeden dům méně
 Demoliční bagr se v polovině října zakousl do jednoho z domů v Kojetínské ulici. Do 4. prosince by měl 

být krajní objekt s číslem popisným 1831 stržen a suť z místa vyvezena. 
Nemovitost je součástí obytných 
domů ve čtvrti, která je ozna-
čována jako „romské ghetto“. 
Po nechvalně proslulé Škodově 
ulici, která byla vloni zbourá-
na, se jedná o další likvidaci 
objektu, který v Přerově vy-
bydleli sociálně nepřizpůsobiví 
lidé. „Předmětem této inves-
tiční akce je nejen demolice, ale 
i statické zabezpečení vedlejší-
ho domu s adresou Kojetínská 

1830, který nemá svou vlast-
ní štítovou zeď a je s objektem 
k demolici těsně spojen,“ řekla 
Ivana Pinkasová z přerovské-
ho magistrátu. Bourací práce, 
a to včetně nákladů na likvida-
ci dva a půl tisíce tun stavební 
suti, přijde na tři miliony 100 
tisíc korun. Statické  zajištění  
sousedního domu a souvise-
jící stavební práce pak budou 
stát tři miliony 900 tisíc korun. 

Na celou akci dostalo město Pře-
rov dotaci od státu ve výši 5 mi-
lionů 444 tisíc korun. 
Dům je vybydlený dlouhodo-
bě, nájemníci v něm nežijí už 
řadu let. „V posledních letech 
jsme tu zajišťovali pouze ne-
zbytnou údržbu a zabezpečili 
jsme dům tak, aby se do něj 
nemohli nabourat cizí lidé,“ 
uvedl Zdeněk Dostál z přerov-
ského magistrátu.  (lech)

BYTOVÝ DŮM Kojetínská 1831 se 
nachází v bezprostřední blízkosti 
železnice.  Foto: MMPr

Jednání zastupitelů
První jednání nově zvolených 
zastupitelů se pravděpodobně 
uskuteční v pondělí 5. listo-
padu v 15 hodin v Městském 
domě. Přesné datum s jistotou 
bude uvedeno na www.pre-
rov eu. Průběh jednání mohou 
lidé sledovat v Televizi Přerov 
nebo na webu města.  (red)
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Už je jasno: další čtyři roky povede město Přerov
trojkoalice ANO, ODS a KDU-ČSL/TOP 09
Vítěz letošních komunál-
ních voleb v Přerově – hnu-
tí ANO 2011, podepsal v pá-
tek 19. října koaliční smlouvu 
a dohodu o spolupráci s ODS 
a KDU-ČSL/TOP 09. V pátek 
12. října lídři těchto stran 
v Městském domě přítomným 
novinářům potvrdili trojkoalici, 
která povede město v následují-
cích čtyřech letech. Kandidá-
tem na primátora je 48letý Petr 
Měřínský (ANO), který dosud 
působil coby první náměstek 
primátora. Další křesla náměst-
ků obsadí Michal Zácha (ODS), 
který bude mít ve své gesci 
majetkové záležitosti, Hana 
Mazochová (ANO), ta bude mít 
na starost fi nanční záležitosti 
města, a Petr Kouba (ODS), kte-
rý se bude věnovat problematice 
školství. Uvolněným radním se 
stane i Tomáš Navrátil (ANO), 
který dosud působil coby ná-
městek primátora pro školství 
a sociální záležitosti a nyní bude 
mít funkci koordinátora do-
pravních staveb v Přerově. Dal-
ší křesla v jedenáctičlenné radě 
města získali Petr Vrána (ANO), 
Bohumír Střelec (ANO), Milan 
Passinger (ANO),  Marek Dostál 
(ODS), Jakub Navařík (ODS), To-
máš Dostal (KDU-ČSL/TOP 09).  

Nejvíce hlasů dali Přerované 
v říjnových komunálních vol-
bách hnutí ANO 2011 (24,34 %),
to bude mít v zastupitelstvu 
města svých deset zástupců. Po-
myslná druhá příčka patří v Pře-
rově Občanské demokratické 
straně (15,2 %), což znamená šest 
zastupitelských křesel. Po čty-
řech mandátech získaly Společ-
ně pro Přerov a Piráti (11,47 %), 
Za prosperitu Přerova a místních 
částí (10,8 %) a Komunistická 
strana Čech a Moravy (9,33 %). 
Tři zastupitelé budou z hnutí 
Svobodná a přímá demokracie 
Tomio Okamura a po dvou man-
dátech mají i Starostové a nezá-
vislí a KDU-ČSL/TOP 09. Neú-
spěchem a zklamáním skončily 

volby pro Českou stranu sociál-
ně demokratickou (4,2 %), tato 
strana se poprvé od roku 1990 
neprobojovala do zastupitelstva 
města. Volební účast v Přero-
vě činila 38,95 procenta, což je 
srovnatelné s předcházejícími 
komunálními volbami (38 %). 

„My jsme si jako vítěz voleb 
hned od prvopočátku náro-
kovali post primátora města, 
na nějž navrhujeme Petra Mě-

řínského. Součástí dohody je 
také post náměstka primáto-
ra, který by měla obsadit Hana 
Mazochová. Vzhledem k tomu, 
že následující čtyři roky bude 
v Přerově velmi složitá doprav-
ní situace a budou se zde stavět 
strategické dopravní stavby, 
tak jsme se rozhodli, že se této 
problematice bude věnovat 
uvolněný člen rady Tomáš Na-
vrátil, který bude zodpověd-

ný za koordinaci dopravních 
staveb města Přerova,“ uvedl 
na setkání s novináři Petr Vrána 
(ANO). Podle jeho slov čeká Pře-
rov a jeho obyvatele, co se týče 
dopravy, několikaleté velmi 
složité období. Bude se budovat 
mimoúrovňové křížení u Před-
mostí, průtah městem, dostavba 
dálnice D1, rychlostní komuni-
kace 55, která má spojit Přerov 
s Olomoucí – to vše se dotkne 
obyvatel a bude nutné všechny 
tyto stavby koordinovat.

Během následujících dnů bude 
v poslaneckých klubech probí-
hat debata o programu na ná-
sledující čtyři roky. „V průběhu 
14 dnů až tří týdnů zveřejníme 
programové priority dopo-
drobna,“ uvedl Michal Zácha, 
který byl ve volbách lídrem 
ODS, jež v Přerově získala šest 
zastupitelských křesel.  Za tře-
tí stranu v trojkoalici podepsal 
dohodu o spolupráci Tomáš Do-
stal (KDU-ČSL/TOP 09). „Jsme 
si vědomi, že tato koalice má 
18 členů a zdá se být křehkou. 
Chceme na všem spolupracovat 
a chceme, aby po celé čtyři roky 
byla tato koalice pevná a sta-
bilní. To je naším cílem,“ sdělil 
Tomáš Dostal. V Zastupitelstvu 
města Přerova tak usedne pat-
náct nováčků, dvacet z nich už 
má zkušenosti z minulých let. 
Nejmladším zastupitelem a zá-
roveň i kandidátem na radního 
města je 26letý Milan Passinger 
(ANO). Zastoupení žen je po-
četně stejné jako v předcho-
zím zastupitelstvu – v lavicích 
usedne šest žen, i když v minu-
lém období se Marie Mathonová 
(Za prosperitu) svého mandátu 
vzdala a nahradil ji spolustra-
ník  Jiří Pospíšil. Poprvé se nové 
Zstupitelstvo města Přerova, 
které zvolí jedenáctičlennou 
radu včetně vedení města, se-
jde na svém ustavujícím jedná-
ní v Městském domě v průběhu 
listopadu. V době uzávěrky ještě 
nebyl znám termín.   (ilo)

Svíčky se rozhoří za oběti studentů 
Zapálením svíčky a tichou 
vzpomínkou si v sobotu 17. li-
stopadu Přerované připo-
menou Den boje za svobodu 
a demokracii. Vzpomínko-
vé shromáždění se uskuteční 
v 17 hodin u pamětní desky 
na náměstí T. G. Masary-
ka, kde představitelé města 
a dalších institucí položí kvě-
tiny. Přerované mohou uctít 
tento významný den zapále-

ním svíčky. O dvacet minut 
později se náměstím rozezní 
česká hymna a píseň Marty 
Kubišové Modlitba pro Martu. 
O půl šesté se v kostele svatého 
Vavřince uskuteční koncert 
„Královská lípa vypráví“ ke 
100. výročí republiky v podá-
ní vokálního uskupení Nestej-
skáme si. Po koncertě – v 18.30 
hodin následuje ekumenická 
bohoslužba.  (ilo)

POZVÁNKY NA AKCE

Den válečných 
veteránů
Den válečných veteránů si 
připomeneme vzpomínko-
vým shromážděním s po-
ložením kytic u památníku 
Františka Rasche na stejno-
jmenném náměstí. Akce se 
uskuteční v neděli 11. listopa-
du, symbolicky v 11 hodin. (ilo)

ZAPÁLENÍM SVÍČKY si v sobotu 17. li-
stopadu Přerované připomenou udá-
losti, které se staly v roce 1939 a 1989. 
 Foto: Ingrid Lounová

KOALIČNÍ SMLOUVU a dohodu o spolupráci podepsali Petr Vrána (ANO), Michal 
Zácha (ODS) a Tomáš Dostal (KDU-ČSL/TOP 09). Foto: Ingrid Lounová

Nově zvolené Zastupitelstvo města Přerova

Jiří Kafka (SPD)
Pavel Galeta (SPD)
Vladimír Pospíšil (SPD)
Radek Pospíšilík (Za prosperitu Pře-
rova)
Věra Václavíčková (Za prosperitu 
Přerova) 
Libor Slováček (Za prosperitu Pře-
rova) 
František Hrabina (Za prosperitu 
Přerova) 
Jan Horký (SpP a Piráti)
Zdeněk Schenk (SpP a Piráti)
Helena Netopilová (SpP a Piráti)
Pavel Ondrůj (SpP a Piráti)
Tomáš Dostal (KDU-ČSL/TOP 09)
Jiří Lapáček (KDU-ČSL/TOP 09)
Petr Měřínský (ANO)
Petr Vrána (ANO)
Hana Mazochová (ANO)

Tomáš Navrátil (ANO)
Milan Passinger (ANO)
Bohumír Střelec (ANO)
Lada Galová (ANO)
Vladimír Lichnovský (ANO)
Pavel Košutek (ANO)
Petr Turanec (ANO)
Ludmila Tomaníková (KSČM)
Josef Nekl (KSČM)
Michal Symerský (KSČM)
Věra Vránová (KSČM)
Michal Zácha (ODS)
Petr Kouba (ODS)
Jakub Navařík (ODS)
Marek Dostál (ODS)
Tomáš Kocourek (ODS)
Jaroslav Hýzl (ODS)
Antonín Prachař (Starostové a nezávislí)
Martin Trhlík (Starostové a nezávislí)
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JAK NAKLÁDÁTE 
S VĚCMI, KTERÉ UŽ 
NEPOTŘEBUJETE 
A CHCETE JE 
VYHODIT?

Tomáš Dočkal
H o d n ě 
doma třídí-
me odpad, 
myslím si, že 
velmi svě-
domitě. Ji-
nak vozíme 
plasty i papír 

do sběrného dvora. Vysloužilé 
baterie nosí dcera do školy.
Silvie Nevřelová

Jednou za 
rok děláme 
doma čist-
ku a nepo-
třebné věci 
dáváme do 
v e l k o o b -
j e m o v é h o 

kontejneru. Co chceme vy-
hodit – naposledy to byly 
matrace, tak ty jsme odvezli 
do sběrného dvora.
Ondřej Kajnar

Vše doma 
třídíme – 
plasty, sklo 
a papír, ten 
vozíme je-
denkrát za 
měsíc dceři 
do školky. 

Nic velkého jsme zatím ne-
potřebovali vyhodit, takže 
ve sběrném dvoře jsme ještě 
nebyli. Menší  věci na vyhození 
dáváme do velkoobjemového 
kontejneru.
Kateřina Novotná

Doma od-
padky třídí-
me. A když 
potřebuje-
me vyhodit 
něco ob-
jemnějšího, 
tak si zjis-

tíme, kde je velkoobjemový 
kontejner, a tam to odložíme. 
To, co kolikrát vidím vyhozené 
u popelnic, se mi fakt nelíbí. 
Opravdu velké nepotřebné 
věci vozí manžel do sběrného 
dvora.

Text a foto: Ingrid Lounová

Za nepořádek u popelnic už padají pokuty
 Denně musejí zaměstnanci technických služeb v ulicích Přerova likvidovat hromady nábytku, elek-

trospotřebičů, koberce nebo stavební materiál. Lidé ke kontejnerům odkládají vše, co jim doma zavazí, 
někdy nepotřebné věci odloží přímo na chodník. Náklady na svoz odpadu se tak městu prodražují, ročně 
zhruba o tři miliony korun. Úředníci města už uložili původcům skládek u kontejnerů pět pokut. Přitom 
by stačilo tak málo – odvézt nepotřebné věci do jednoho ze dvou sběrných dvorů, které jsou v Přerově 
otevřeny šest dnů v týdnu.

„Černé skládky vznikají u sta-
novišť kontejnerů jako houby 
po dešti. Denně jich likvidu-
jeme desítky. Důvodem však 
není, že by byly kontejnery 
plné, ale lidé to prostě odstaví 
vedle s tím, že to někdo od-
klidí,“ popsal nelichotivou vi-
zitku obyvatel Přerova jedna-
tel Technických služeb města 
Přerova Bohumír Střelec. Malý 
nákladní automobil s posád-
kou denně objíždí město a sbí-
rá z ulic ledničky, matrace, 
křesla nebo celé sedací sou-
pravy. „Naši pracovníci musejí 
obsah těchto svozů nejdříve 
roztřídit – na pneumatiky, ne-
bezpečný odpad a elektrood-
pad, to vše na místě zanechají 
a nejdříve odvezou objemný 
odpad na skládku. Až poté se 
vracejí pro vytříděné komo-
dity, které svážejí do sběrného 
dvora,“ popsal vedoucí provo-
zu odpadového hospodářství 
Pavel Völkl. 

Začátkem srpna vyzvalo ve-
dení města občany, aby fotili 
nepořádek u popelnic a snímky 
posílali na speciálně zřízenou 
mailovou adresu i se jmény pů-
vodců nepořádku. „Slušným 
Přerovanům není nepořádek 
před kontejnery lhostejný, ak-
tivně se zapojili do naší výzvy 
a od začátku srpna do konce září 

nám poslali 131 fotografi í čer-
ných skládek. Fotili odložené 
věci u popelnic a někteří i při-
psali pár rozhořčených slov,“ 
uvedla mluvčí přerovské radni-
ce Lenka Chalupová. Ze snímků 
pracovníci magistrátu vytvo-
řili mapu, která je zveřejněna 
na webu města, zájemci ji na-
jdou v sekci „životní prostředí“.

„Za takzvaný dvojúklid  
u kontejnerových stání jsme 
loni zaplatili dva miliony 900 
tisíc korun, za likvidaci čer-
ných skládek na jiných místech 
dalších 150 tisíc korun,“ vyčís-
lila neplánovaný svoz odpadu 
Eva Kousalová z přerovského 
magistrátu. Se vzrůstající ce-
nou pohonných hmot a vyš-
šími nároky na mzdy zaměst-
nanců letos pravděpodobně 
tato částka za svoz nepořádku 
navíc vzroste, což se může pro-
mítnout i do ceny smetného, 
která už několik let stagnovala 
na 650 korunách na osobu.

Velkoobjemový odpad pra-
covníci technických služeb ne-
plánovaně svážejí i ze zahrád-
kářské kolonie u laguny. „Do 
přistavených kontejnerů na 
bioodpad je naházen nejen bio-
odpad, ale veškerý nepotřebný 
komunální a velkoobjemový 
odpad. Tím je bioodpad zne-
hodnocen a musí být vyvezen 

na skládku,“ doplnil Střelec. 
Podobnou zkušenost mají za-
městnanci technických služeb 
i v místních částech Přerova. 
Nejhorší situace je v ulicích, kde 
bydlí nepřizpůsobiví občané – 
v Dluhonské, Husově a Kojetín-
ské ulici. „Strážníci se snaží 
místním šetřením od obyvatel 
z okolních domů zjistit, kdo by 
mohl být původcem odložené-
ho odpadu vedle kontejnerů. 
Občas se stane, že nám ho na-
hlásí sami občané. Většinou ale 
musejí strážníci provádět šet-
ření v dotčené lokalitě,“ infor-
moval zástupce ředitele Měst-
ské policie v Přerově Miroslav 
Komínek. Úředníci životního 
prostředí obdrželi od stráž-
níků devět podnětů k řešení. 
„V pěti případech jsme lidem, 
kteří ke kontejnerům odložili 
věci, uložili pokutu v rozmezí 
pěti set až tisíc korun, podle 
množství vyhozeného odpa-
du. Další čtyři případy právě 
řešíme,“ informovala Marcela 
Novotná z odboru životního 
prostředí přerovského magis-
trátu. Podle zákona o odpa-
dech mohou úředníci lidem, 
kteří se dopustí přestupku 
– vyhození věcí mimo určená 
místa, uložit pokutu až ve výši 
50 tisíc korun.  (ilo)

Více na str. 4 

HROMADY ODLOŽENÝCH VĚCÍ u popelnic prodražují svoz odpadu v Přerově. Vynaložené peníze navíc mohou zvýšit 
poplatky za svoz komunálního odpadu i těm slušným, co pravidelně jezdí do sběrného dvora.   Foto: Ingrid Lounová



Denní zpravodajství na www.prerov.eu4 aktuálně z Přerova

Sběrné dvory jsou otevřeny šest dnů v týdnu,
ten Na Hrázi čeká v příštím roce přestavba

 V Přerově jsou v provozu dva sběrné dvory – jeden v areálu Technických služeb města Přerova v ulici 
Na Hrázi a druhý v areálu bývalých želatovských kasáren. Oba jsou shodně otevřeny od pondělí do pátku 
od 7 do 17 a v sobotu od 8 do 16 hodin. A jak to ve sběrném dvoře funguje? Stačí jen zazvonit a vyčkat, až 
pracovník sběrného dvora otevře závoru.

„Každý příchozí se musí našemu 
zaměstnanci legitimovat, aby se 
prokázal, že je občanem Přerova 
nebo jeho místní části. Ve sběr-
ných dvorech může občan měs-
ta odevzdat kromě stavební suti 
všechno: papír, kov, takzvané 
zpětné odběry – televizory, led-
ničky, počítače, ale i nebezpečný 
odpad a oleje. Pneumatiky bere-
me za poplatek.  Jediné, co ne-
přijímáme, je stavební suť a sta-
vební materiál, ten se odkládá 
za poplatek přímo na skládce 
v Žeravicích,“ upřesnil vedoucí 
provozu odpadového hospo-
dářství v technických službách 
Pavel Völkl. Pneumatiky ale 
mohou lidé odevzdat ve čtyřech 
přerovských servisech zdarma.

Pracovník sběrného dvora je 
zodpovědný za správné roztří-
dění komodit do připravených 
kontejnerů a nádob. „Pokud 
lidé přivezou nerozložený dře-
věný nábytek, tak v rámci šet-
ření místem v kontejnerech jim 
zapůjčíme kladivo i ochranný 
štít a nábytek musejí rozlo-
žit na desky. Ideální je vozit 
do sběrného dvora už rozlože-
ný nábytek,“ doplnil Völkl. 

Někdy se zaměstnanci sběr-
ného dvora setkávají s lidmi, 
kteří se domnívají, že jim pra-
covník sběrného dvora pomů-
že s vykládkou. „To je právě 
mylná představa některých 
občanů. Do sběrného dvora 
za den přijede třeba šedesát 

občanů s plnými vozíky a pra-
covníkovi, který má desetiho-
dinovou pracovní směnu, by 
tak rukama prošlo šest až osm 
tun odpadu, což je nereálné, 
aby fyzicky zvládl,“ nastínil 
Völkl.

V letošním roce technické 
služby pořídily díky dotaci 
z Olomouckého kraje válco-
vý drtič, který odpad podrtí, 
aby se ho do kontejneru vešlo 
co nejvíc. V příštím roce tech-
nické služby plánují výstavbu 
patrového sběrného dvora, což 
zvýší komfort pro občany. Za-
čátkem příštího roku by měla 
být připravena projektová do-
kumentace pro nový sběrný 
dvůr, který vyroste v areálu 

technických služeb Na Hrázi. 
Bude se jednat o dvoupodlaž-
ní železobetonový skelet, kde 
dole budou kontejnery a ob-
čané vyjedou autem do zvý-
šeného patra a odtud budou 
shazovat vytříděné komodity 
do kontejnerů. „Součástí sběr-
ného dvora bude i váha, takže 
budeme mít přehled, kolik 
odpadu každý přivezl. V rám-
ci Unie platí nařízení, že občan 
platí i za to, kolik vyproduku-
je velkoobjemového odpadu. 
Třeba 100 až 200 kg má v rám-
ci poplatku za odpady, co vy-
produkuje navíc, bude muset 
v budoucnu zaplatit,“ nastínil 
jednatel Technických služeb 
města Přerova Bohumír Stře-
lec. Podle jeho slov totiž sou-
časný režim ve sběrném dvoře 
často zneužívají soukromé fi r-
my, které odpady odevzdávají 
coby soukromé osoby, a niko-
liv jako fi rmy.  (ilo) 

Svoz hnědých popelnic končí
Ještě po celý listopad mohou 
lidé odkládat větve, listí, trá-
vu a zbytky zeleniny a ovoce 
do hnědých kontejnerů a ná-
dob. Posledním listopadovým 
dnem svoz biologicky rozlo-
žitelného komunálního odpa-
du (BRKO) v Přerově a v jeho 
místních částech končí. Zno-

vu se začne svážet od 1. dub-
na. V příštím roce plánují 
Technické služby města Pře-
rova rozšíření kompostárny 
na skládce v Žeravicích s pro-
dukcí šest tisíc tun kompostu 
ročně. Dosavadní výkon kom-
postárny činil 3,5 tisíce tun 
ročně.  (ilo)  

Kolik v Přerově ročně 
vyprodukujeme odpadu

Směsný komunální 
odpad 10 tisíc tun
papír 420 tun
plast 400 tun
sklo 500 tun
biologicky rozložitelný 
odpad 3 200 tun

VE SBĚRNÉM DVOŘE musí každý příchozí roztřídit a uložit komodity do kontejne-
ru sám. Obsluha sběrného dvora jen dohlíží na správné uložení.  Foto: Ingrid Lounová

Plnění programového pro-
hlášení z let 2014-2018 
si mohou lidé přečíst na 
úvodní straně www.prerov.
eu. Zájemci si jej mohou vy-
zvednout ve vytištěné for-
mě v Městském informač-
ním centru v Přerově.

Plán pro Přerov

Kvůli trhlinám byl v říjnu 
uzavřen průjezd v Žižkově ulici

Sotva úředníci magistrá-
tu vyřešili problém se statikou 
mateřské školy U Tenisu, mají 
od začátku října na stole další 
problém, který se týká nemovi-
tosti v majetku města. Tentokrát 
je narušena budova Střediska 
volného času Atlas a Bios v Žiž-
kově ulici. Podle statika svědčí 
tvar trhlin o poklesu základů 
pod rohem tělocvičny, k němuž 
došlo nejspíš vlivem dlouhodo-
bého sucha. Odborník se obává, 
že tato závažná porucha může 
vést ke zřícení konstrukce. „Tě-
locvična v současné době na do-
poručení statika nebude vyu-
žívána a další opatření se týká 
průjezdu, který navazuje na bu-
dovu. Vzhledem k tomu, že byly 
neprodleně zahájeny zajišťovací 
práce na statickém zabezpečení 
objektu, byl od 2. října uzavřen 
průjezd vedoucí z ulice Jana Jis-

kry z Brandýsa na ulici Žižkova,“ 
uvedl Miloslav Dohnal z přerov-
ského magistrátu. Dětem, které 
docházejí do Střediska volného 
času Atlas a Bios, žádné nebez-
pečí nehrozí.  (lech)
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Řidiči se musejí připravit na uzavírky, 
přerovské silnice čekají před zimou opravy

 Na několik uzavírek narazí do konce roku řidiči či cyklisté projíždějící Přerovem. Ve všech případech budou vozovky částečně nebo i úplně 
neprůjezdné kvůli nutným opravám. Silnice čeká frézování povrchu, položení nových asfaltových koberců, ale i další úpravy. 

Od poloviny října je ome-
zen provoz v ulicích Kozlovská 
a Vsadsko, kde se dělníci pus-
tili do výměny obrusné vrst-
vy. Vozovka navíc projde výš-
kovou úpravou vpustí šachet 
a opravou vodicího dvojřádku, 
v Kozlovské ulici bude rovněž 
v rámci této zakázky, která při-
jde město na 3 miliony 279 tisíc 
korun, opraven zvýšený pře-
chod pro chodce. Rekonstrukcí 
projde i autobusový záliv, tak-
že se cestující musejí připravit 
na to, že na dobu nezbytně nut-
nou bude zastávka přesunuta.

 „V tuto chvíli jde o částeč-
nou uzavírku, ovšem od 10. do
13. listopadu bude silnice zcela 
uzavřena, pak opět částečně. 
Po nové vozovce se řidiči pro-
jedou až 26. listopadu,“ na-
stínil Miloslav Dohnal z pře-
rovského magistrátu. Další 
uzavírka ovlivní od 25. října 
do 26. listopadu průjezd uli-
cí Petřivalského, kde se bude 
také pokládat nový asfalt. 
Úplná uzavírka je v této čás-
ti města naplánována od 7. do 
13. listopadu, bude se týkat 
úseku před Základní školou 
Želatovská. Za opravu zaplatí 
město 2 miliony 734 tisíc ko-
run a kromě obnovy obrusné 
vrstvy čeká tuto silnici také 
výšková úprava vpustí, oprava 

vodicího dvojřádku a výměna 
silničních obrub. 

„Na náměstí Svobody pak 
musíme počítat s poměrně 
dlouhou částečnou uzavír-
kou komunikace, která začala 
v pondělí 22. října a skončí až 
14. prosince. Omezení se ale 
bude týkat pouze kolařů. Sta-
vební práce na rekonstrukci ka-
nalizace si totiž vyžádají prostor 
pruhu pro cyklisty. Toto opat-
ření umožní zachovat jedno-
směrný provoz vozidel,“ uvedl 
Alexandr Salaba z přerovské-
ho magistrátu. Oprava je akcí 
Vodovodů a kanalizací Přerov, 
ale investovat tu bude do úprav 

i město, z magistrátní kasy po-
putuje půl milionu korun do ob-
novy uličních vpustí a do no-
vých kanalizačních přípojek. 

Stavební ruch zavládne také 
v centru, konkrétně v Pa-
lackého ulici, kde je od 5. do 
9. listopadu naplánovaná opra-
va propadů ve vozovce – jedná 
se o záruční opravu, objedna-
nou Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR. „Uzavírka bude čás-
tečná, abychom neochromili 
provoz, protože jde o páteřní 
komunikaci. Budou tu odfré-
zovány dva úseky po jedenácti 
metrech, dělníci vždy za dva 
dny opraví konstrukční vrstvy 

a na ně položí tichý asfalt,“ po-
psal opravu Miloslav Dohnal. 

V závěru listopadu, termín 
ale ještě nebyl stanoven, bude 
zahájena oprava komunikace 
v křižovatce ulic Čechova a Ší-
řava. Silnice projde frézováním, 
opravou dvojřádků a odvod-
něním – to vše za 600 tisíc ko-
run. Úplná uzavírka pro osobní 
dopravu bude trvat deset až 
čtrnáct dnů, takže se řidiči mu-
sejí obrnit trpělivostí, protože 
je čeká cesta po objízdné trase. 
Autobusová doprava zůstane 
zachována – kromě jednoho 
dne, kdy dělníci budou pokládat 
novou vrstvu v křižovatce.  (lech)

STAVEBNÍ DĚLNÍCI v Kozlovské ulici dláždí autobusový záliv, který se na několika místech propadal. Opravy se dočká 
i vyvýšený přechod pro chodce, který je zároveň i retardérem.    Foto: Ingrid Lounová
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Teplo Přerov, a.s. 
Blahoslavova 7 
750 02 Přerov 

 

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ 
 

6. 12. 2018 - DANĚ Z PŘÍJMŮ – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY 
                       ROKU 2018 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 
                       PRO ROK 2019 (Ing. Otakar Machala) 
10. 1. 2019 - ZMĚNY ZDPH V ROCE 2019 A JEJICH 
                       DOPADY DO PRAXE (Ing. Olga Hochmannová) 
18. 1. 2019 - NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ  
                       ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ V ROCE 2019 
                       (Bc.Taťána Sojková) 
29. 1. 2019 - PRŮVODCE ZDAŇOVÁNÍM MEZD 
                       ZAMĚSTNANCŮ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY 
                       PRO ROK 2019 (Ing. Milan Lošťák) 

Podrobné informace a přihlášku najdete na 
www.teploprerov.cz 

nebo přes email: seminare@teploprerov.cz 
 

Stromy v ulici Na Hrázi 
se budou kácet a ořezávat
Usazeniny bahna, které po-
krývají dno mlýnského ná-
honu Strhanec, by měly být 
v příštím roce vytěženy. 
Údržbu toku bude provádět 
Povodí Moravy – ale na akci se 
už teď připravuje i město Pře-
rov. Stromy na březích, které 
jsou ve špatném stavu ane-
bo zavazejí, půjdou v příštích 
dnech k zemi, jiné čeká ořez. 

„V ulici Na Hrázi, kterou 
Strhanec protéká, bude prove-
den poměrně radikální zásah 
do břehového porostu, jehož 
stav je stále častěji předmětem 
stížností občanů,“ informova-
la Ivana Hřibová z přerovské-
ho magistrátu.  Kácení a oře-
závání dřevin začalo v pondělí 
22. října – a má probíhat až 
do konce roku. Během pra-
cí bude platit uzavírka silnice 

Na Hrázi, ta je rozdělena do tří 
úseků, které budou uzavírány 
postupně podle průběhu prací. 
 (lech) 

STROMY A KEŘE podél Strhance 
v ulici Na Hrázi čeká razantní úprava.  
Foto: MMPr

Výuka jinak: v nových školních altánech budou děti blíž přírodě
  Tři přerovské školy budou mít od listopadu výukové altány. Dřevostavby jsou umístěny na školních pozemcích s výhledem do přírody 

a pojmou až třicet žáků. Výuka některých předmětů tak bude probíhat v bližším sepětí s přírodou a žáci budou moci pozorovat dění na školní 
zahradě přímo z oken altánu.

Dřevostavba altánů i s příprav-
nými pracemi začala na konci 
prázdnin v základních ško-
lách v Předmostí, Za Mlýnem 
a Svisle, v říjnu stavební děl-
níci fi nišovali s pracemi, aby 
je stihli do listopadu. „Na nový 
altán se moc těšíme, stane se 
naší přírodní pozorovatelnou. 
Po školní zahradě nám běha-
jí zajíci, zalétá k nám spousta 
ptáků, tak určitě budeme mít 
co pozorovat. Chceme ho vy-
užít pro hodiny ekologie a pří-
rodních věd, ale i pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti,“ uved-
la zástupkyně ředitele ZŠ Svisle 
Zdeňka Taberyová. V blízkos-
ti altánu jsou ovocné stromy 
s ptačími krmítky, bylinkové 
záhony, okrasná skalka i jezír-
ko s vodními živočichy, brzy je 
doplní hmyzí domečky. „Na-
vštěvují nás i děti z mateřské 
školy a také jim se bude nová 
učebna určitě líbit. Využívat ji 
mohou i školní družiny,“ dopl-
nila Taberyová.  

Podobná stavba roste v par-
číku za tújemi u Základní ško-
ly Za Mlýnem a vede k ní nově 
vybudovaný bezbariérový 
chodník. „Altán bude vybave-
ný lavicemi a židlemi pro třicet 
žáků, nebude tam chybět ani 
tabule, osvětlení a dokonce 
i wifi , takže učitel může v ho-
dině využívat i internet. Před-
pokládáme, že bude sloužit pro 
výuku přírodovědy, výtvarné 
výchovy, ale třeba i literatury,“ 

informovala ředitelka školy 
Za Mlýnem Božena Přidalová. 
V sousedství dřevostavby se 
nachází školní arboretum, je-
zírko i meteorologická stanice, 
výuka přírodovědy tak může 
probíhat v duchu Komenské-
ho zásad názornosti. V dře-
vostavbách se bude vyučovat 
jen v příznivých dnech, kdy 
nebude chladno, altány totiž 

nejsou vybaveny ústředním 
topením. „Máme v plánu ho 
využívat i při akcích, které po-
řádáme ve venkovním areá-
lu školy – třeba pro veliko-
noční nebo vánoční jarmarky. 
V altánu budeme hrát i divad-
lo, učit výtvarnou výchovu 
a klidně i matematiku,“ na-
stínila využití sezonní učebny 
zástupkyně ředitelky školy 

J. A. Komenského v Předmostí 
Ivana Fikarová. Vybudování 
jednoho altánu přijde i s vyba-
vením na bezmála jeden a půl 
milionu korun. „Samotná dře-
vostavba stála 580 tisíc, zákla-
dy, dlažba a přilehlé chodníky 
včetně práce stavbu navýšily 
na jeden milion 380 tisíc ko-
run,“ vyčíslil Jiří Raba z pře-
rovského magistrátu.   (ilo)

V ŘÍJNU fi nišovaly práce na výstavbě tří školních altánů. Dřevostavby budou vybaveny školním nábytkem i tabulí a děti se 
v nich mohou učit přírodovědu, ekologii, ale třeba i matematiku, ovšem jen tehdy, nebude-li mrznout.  Foto: Ingrid Lounová
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Harmonogram přistavování kontejnerů

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ 

Alšova u stadionu  29. 10. - 1. 11.

 Jasínkova u MŠ 29. 10. - 1. 11.

 Kozlovská parkoviště  29. 10. - 1. 11.

 Na Loučkách 15  30. 10. - 2. 11.

 nám. Fr. Rasche u parku   30. 10. - 2. 11.

 Nerudova 33 30. 10. - 2. 11.

 Pod Hvězdárnou parkoviště 
 29. 10. - 1. 11.

 Pod Skalkou parkoviště  30.10. - 2.11.

 Tománkova u garáží  29. 10. - 1. 11.

 U Rybníka u trafa  29. 10. - 1. 11.

 V.Novosady u kostela  30. 10. - 2. 11.

 Wolkerova 15  30. 10. - 2. 11.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Čekyně Zámecká u Selpa 30. 10. - 2. 11.

 Újezdec malé hřiště 29. 10. - 1. 11.

 Újezdec Větrná u úř. 29. 10. - 1. 11.

 Vinary u garáží 30. 10. - 2. 11.

 Žeravice Na Návsi 29. 10. - 1. 11.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

 naproti ČSAD 12. - 14. 11.

 Kojetínská za sběr. surovinami

 12. - 14. 11.

 k Mádrovu podjezdu 12. - 14. 11.

 Lověšice Družstevní 12. - 14. 11.

 podél cesty k Lověšicím č. 1 5. - 7. 11.

 podél cesty k Lověšicím č. 2 5. - 7. 11.

 podél cesty k Lověšicím č. 3 5. - 7. 11.

 podél cesty k Lověšicím č. 4 5. - 7. 11.

 podél cesty k Lověšicím č. 5 5. - 7. 11.

 Markrabiny 12. - 14. 11.

Dluhonice křižovatka u váhy
 19. - 21. 11.

 za hvězdárnou 19. - 21. 11.

 Alšova u rest. Viktoria 19. - 21. 11.

 za Kabelíkovou ulicí 19. - 21. 11.

INZERCE

Dětské hřiště Ententyky  je znovu v provozu, 
získalo nový povrch za půl milionu korun

  Po oblíbeném hřišti Ententyky v Předmostí se už znovu prohánějí děti. Dětský areál vybudovaný v roce 2005 mezi Hranickou a Tyršovou 
ulicí byl několik měsíců kvůli havarijnímu stavu povrchu mimo provoz. Situaci kritizovaly hlavně maminky s malými dětmi, kterým oblíbené 
atrakce pro nejmenší děti chyběly.

„Původní gumové dlaždice 
byly již několik posledních let 
v havarijním stavu, minulý rok 
veřejnou zakázku na opravu 
hřiště vyhrála fi rma Designo-
vé centrum Omizol. V podsta-
tě ihned po převzetí hotového 
díla došlo na několika mís-
tech k odtržení horní vrstvy 
povrchu, fakturu za zakázku 
město neproplatilo,“ vysvětlila 
Michaela Kašíková z přerov-
ského magistrátu. Z následné-
ho posudku znalce, na kterého 
se město obrátilo, vyplynulo 
nedodržení technologického 
postupu a použití nevhodného 
materiálu. Firma, která ne-
kvalitní práci provedla, však 
nereagovala na výzvy k opra-
vě. Město proto od smlouvy 
odstoupilo. „V září letošního 
roku jsme oslovili druhou fi r-
mu v pořadí původního výbě-
rového řízení - 4soft, a ta do-
dala nový povrch za 500 tisíc 

korun,“ upřesnila Kašíková. 
Nekvalitní povrch z hřiště 
v srpnu odstranili zaměstnan-

ci technických služeb, ještě 
předtím všechny dětské prvky 
repasovali a některé vyměnili 

za nové. Hřiště s novým povr-
chem je v provozu od druhého 
říjnového týdne. „Na opravu 
hřiště jsme se s dětmi fakt tě-
šili, dlouho bylo mimo provoz, 
tak jsme museli chodit na ne-
daleké hřiště v Tyršově ulici, 
ale to není pro nejmenší děti. 
A v létě tam navíc bylo hodně 
horko a tady je odpoledne stín, 
tak teď jsme spokojení,“ do-
dala jedna z maminek malých 
dětí Lucie Kajnarová.

Další čtyři nové hrací prvky 
na dětských hřištích v Přero-
vě přibudou v Sokolské ulici 
a na Vsadsku, tam to budou 
lezecké pyramidy, děti v uli-
ci Budovatelů se mohou těšit 
na nový domeček se skluzav-
kou a na Trávníku na kolotoč. 
Za tyto dětské atrakce město 
zaplatí 340 tisíc korun, nej-
dražší bude lezecká pyrami-
da v Sokolské ulici, ta přijde 
na 110 tisíc.  (ilo)

FIRMA, která loni na hřišti Ententyky vyměnila umělý povrch, odvedla nekvalitní 
práci. Gumový koberec se odlupoval a na několika místech byl zvlněný. Od letoš-
ního října má hřiště nový kvalitní povrch za půl milionu korun. Foto: Ingrid Lounová

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Marek, +420 721 372 009, tomas.marek@resta.cz
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Zmizelá místa v Přerově: lanovka s vápenkou
 Dnes jsou vápencové lomy v Předmostí oblíbeným místem k procházkám. Ornitologové tu rádi monitorují hnízdící ptáky a pro fotogra-

fy jsou lomy v Žernové vyhledávaným cílem zajímavých záběrů. Málokdo z mladší a střední generace však ví, že v těchto místech se těžil 
vápenec pro přerovskou vápenku, která byla uvedena do provozu v druhé polovině 19. století a vyráběla až do 80. let 20. století. Vápenka se 
nacházela v současné Polní ulici v průmyslovém areálu vedle nynějšího autoservisu. Po druhé světové válce vytěžený kámen z žernovských 
lomů přepravovala lanová dráha, která vedla z Předmostí až do vápenky v Polní ulici.

Vápenka patřila k nejstarším 
přerovským průmyslovým 
podnikům. „Byla vystavěna 
v roce 1854 na pravém bře-
hu Bečvy baronem Leopol-
dem von Heydebrand und der 
Lasa ze Slezska. Stavěl ji Alois 
Wenzel, její pozdější správ-
ce,“ informoval z dostupných 
historických pramenů ředitel 
Státního okresního archivu 
v Přerově Jiří Lapáček. V do-
bových dokumentech se uvá-
dí, že vápenka měla dole v ob-
jemu 36 stop a 42 stop výšky, 
což je v přepočtu 11 m v obje-
mu a 13 m na výšku, vychází-
me-li z přepočtu, že jedna sto-
pa je 0,316 m.

Vápenka stála osm tisíc 
zlatých
 „Při její stavbě se spotřebova-
lo 400 sáhů kamene, 20 tisíc 
cihel porcelánových a 15 tisíc 
obyčejných. Ve vápence byla 
poprvé využita runfordská 
pec. Vápenka stála osm tisíc 
zlatých a každý den vyrobila 
200 měřic vápna,“ vyčíslil do-
bové údaje Jiří Lapáček. Jedna 
měřice rakouské duté míry 
činila 61,5 litru, to znamená, 
že denně vápenka vyrobila 
123 hektolitrů vápna. Přímo 
ve vápence pracovalo 10 lidí 
a dalších 12 v lomu v Před-
mostí.

Roku 1911 vlastnili fabriku 
bratři Weberovi, nesla název 
První Olomoucká akciová to-
várna na stavivo a vápenka.  
Firma bratří Weberových, za-
ložená roku 1897, měla v roce 
1915 dvaatřicet dělníků a vy-
kazovala parní sílu 10 koň-
ských sil. 

V roce 1917 nabídla vápen-
ku ke koupi přerovské akcio-
vé společnosti První morav-
ská rolnická továrna akciová 
na soustředěná hnojiva a lu-
čebniny, která se nacházela 
v bezprostřední blízkosti vá-
penky. Weberovi továrnu na-
bídli za 284 tisíc korun, za zá-
soby vápence, vozy, koně a uhlí 
požadovali 46 tisíc korun. 

„Moravská agrární a prů-
myslová banka nabídla za 245 
tisíc korun chemičce ke koupi 
také vápencovou skálu Žer-
nová v Předmostí. Ta původ-
ně patřila velkostatku hraběte 
Magnise. Lučební závody zís-
kaly i pozemky okolo skály,“ 
uvedl Jiří Lapáček.

Ve vápence, která měla jednu 
kruhovou pec a dvě šachtové 
vysoké pece na pálení vápna, 
pracovalo 25 dělníků a po vál-
ce majitelé továrny přikoupili 
ještě lom v Sobíškách. 

„Vápno z lomu v Žernové 
bylo čistě bílé, mastné a neo-
byčejně vydatné. Vápenec ob-
sahoval až 99 procent uhliči-
tanu vápenatého a byl výbor-
ným saturačním vápencem 
pro četné moravské cukrova-
ry, “ doplnil Lapáček.

Vápenec přepravovala z lomu 
lanovka 
V roce 1939 měla vápenka jed-
nu kruhovou pec a dvě vysoké 
pece na pálení vápna, které 
za druhé světové války byly 
plně využity díky zvýšené po-
ptávce po hnojivovém vápně. 
Ve válečných letech ve vápen-
ce proběhla částečná rekon-
strukce a modernizace pro-
vozu. V roce 1943 dodala pře-

rovská fi rma Belka výtah pro 
kruhovou pec vápenky a re-
konstruovala se i kancelář mi-
stra a sociální zařízení.  „Prá-
ce ve vápence a lomech byla 
plně obnovena v červnu 1945, 
kdy se započalo s elektrifi kací 
lomů. Protože byl po válce ne-
dostatek nákladních aut, padlo 
v roce 1946 rozhodnutí vysta-
vit mezi lomem a vápenkou 
lanovku,“ zmínil Lapáček. Ta 
fungovala téměř třicet let, de-
fi nitivně byla zrušena až v roce 
1975. „Pamatuji se, že když 
jsme jezdili s rodiči do Olo-
mouce, v Předmostí jsme 
projížděli pod lanovkou, kde 
se nám nad hlavami houpaly 
vozíky s vápencem,“ zavzpo-
mínal na konec šedesátých let 
Miloslav Flašar. Po znárodně-
ní se vápenka stala součástí 
národního podniku Synthe-
sia. Na schůzi ústřední náro-
dohospodářské komise KSČ 
v Praze padlo v červenci roku 
1948 rozhodnutí, že přerovská 
vápenka bude od roku 1949 
převedena do Moravskoslez-
ských cementáren a vápenic. 
V roce 1956 došlo ke zbourání 
starého vysokého továrního 
komínu kruhové pece, v roce 
1969 proběhla oprava lanov-
ky z lomu Žernová a o šest let 
později byla zavedena auto-
mobilová přeprava pecních 
vápenců a štěrků z lomu Žer-
nová do vlastní vápenky. Tím 
byla defi nitivně zrušena dosa-
vadní přeprava lanovou dra-
hou. 

Lomy na Žernové byly 
po dlouhá léta vyhledávaným 
místem pro dobrodružné vý-
pravy dětských part. „Vápen-

cové lomy byly naše řádiště, 
tam jsme coby děti pronikali 
vždy se zatajeným dechem. 
Provoz byl tehdy hlídaný zá-
vodní ozbrojenou stráží. V le-
tech 1962 až 63 jsem v lomu 
pracoval, když jsem nebyl při-
jat na vysokou školu,“ podělil 
se o vzpomínky předmostský 
rodák Vladimír Puchalský. 
Pro mladé lidi to byla těžká 
práce, ale také škola života. 
„Postavu mně formovalo  kla-
divo a vidle, nakládali jsme 
na tatrovky saturační vápenec 
pro cukrovar. Ale především 
si vážím, že jsem byl obklopen 
pestrou směsicí lidí, kteří měli 
zdravé kritické názory. Byli 
to bývalí živnostníci, sedláci 
i inženýři.  Po skončení odpo-
lední směny jsme naslouchali 
rušeným rozhlasovým stani-
cím - BBC, Svobodná Evropa, 
Hlas Ameriky. A následující 
diskuse byly pro mě neopako-
vatelnou zkušeností,“ doplnil 
své vyprávění Puchalský.  

V roce 1976 se vápenka roč-
ní výrobou 45 tisíc tun vápna, 
14 tisíc tun saturovaných vá-
penců a 38 tisíc tun vápenco-
vých štěrků řadila mezi nej-
větší závody v rámci hranické 
cementárny. Vápna, která se 
v podniku vyráběla, sloužila 
převážně hutnímu průmyslu. 
Kvůli špatnému technickému 
stavu obou šachtových pecí 
vedení cementáren ukončilo 
provoz v přerovském závodu 
a zrušené objekty vápenky 
předalo na jaře 1984 Agro-
chemickému podniku Přerov. 
Na konci téhož roku padlo roz-
hodnutí o odstranění většiny 
objektů staré vápenky.  (ilo) 

LANOVÁ DRÁHA pro přepravu vápence 
z Žernové byla vystavěna v roce 
1946 a v provozu byla do roku 1975. 
Na snímku je vozík lanovky při vjezdu 
do vykládací stanice vápenky.  Foto: archivVÁPENKA stávala v dnešní Polní ulici. Akvarelovými barvami ji v roce 1926 namaloval František Švrdlík.
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Mateřská škola v Čekyni letos slaví jubileum, 
navštěvovali ji i dnešní pětačtyřicátníci

 Čtyřicet let od svého vzniku slaví Mateřská škola v Čekyni, která 
spadá pod Základní školu J. A. Komenského v Předmostí. Mateřin-
ku tak často navštěvují děti, jejichž rodiče chodili do stejné školky. 
V současné době má předškolní zařízení dvě třídy s celkovou kapa-
citou 48 dětí, kromě místních tu docházejí i caparti z okolních obcí – 
hlavně  z Žeravic, Penčic, Lhotky i z Přerova.

„Výhodou naší školky je zdravé 
prostředí, jsme daleko od ko-
mínů města, máme vlastní 
zahradu a do lesa to máme 
také kousek. Navíc je tu dob-
rá dopravní obslužnost, což si 
pochvalují i rodiče dojíždějí-
cích dětí,“ uvedla Eva Pelíško-
vá, která je vedoucí učitelkou 
mateřské školy.  Že se jedná 
o vesnickou školku, je poznat 
i na výzdobě. Ve třídě je velký 
koš s mrkví, petrželí, celerem, 
dýněmi a řepou a na výstavce 
mají děti postavičky z šišek, 
kaštanů, dřeva a listí. „S pří-
rodninami si děti velmi rády 
hrají a vyrábíme z nich nej-
různější postavičky, korále 

a zvířátka. Čtyřikrát do roka 
pořádáme akci i pro rodiče, 
kdy tvoří spolu s dětmi. Máme 
zde i vlastní keramickou díl-
nu, takže hněteme a vyrábíme 
i z hlíny,“ dodala Eva Pelíško-
vá, která ve školce v Čekyni 
pracuje čtvrtým rokem. Podle 
jejích slov jsou společná setká-
vání dětí s rodiči na půdě ma-
teřinky velmi důležitá. „Pořá-
dáme i Den pro maminky, kdy 
zveme jen je, a také Den pro 
tatínky, kdy si odpoledne spo-
lu s dětmi užijí zase jen oni,“ 
dodala Eva Pelíšková. Spo-
lu s ní jsou v mateřince další 
tři učitelky, jedna asistentka 
a dvě provozní pracovnice. 

„S kolegyněmi jsme počítaly, 
kolik učitelek se v naší školce 
za tu dobu vystřídalo, a došly 
jsme k číslu dvacet. Nejdéle tu 
byla paní učitelka Alena Smě-
talová, která ve školce praco-
vala od jejího vzniku a teprve 
nedávno odešla do důchodu,“ 
zmínila Pelíšková. 

Na jaře plánují v mateřin-
ce velkou oslavu – zahradní 
slavnost s vystoupeními dětí, 
šermířů, nebude chybět ani 
jarmark s vlastními výrobky. 
Zváni jsou všichni bývalí za-
městnanci i děti, které zaříze-
ním prošly. Ty nejstarší jsou už 
pětačtyřicátníky.  (ilo) 

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE v Čekyni rády tvoří z přírodnin. Ostatně do lesa je to 
kousek a šišky mají i na zahradě.  Foto: Ingrid Lounová

V soutěži Miss Model se předvede osm půvabných fi nalistek 
Patnáctý ročník soutěže krásy 
a elegance Miss Model před-
staví osm fi nalistek letošního 
ročníku i deset českých ná-
vrhářů. Hlavní fi nálový večer 
se uskuteční v neděli 18. lis-
topadu  v 18.30 hodin v Měst-
ském domě v Přerově. Diváci 
se mohou těšit nejen na pře-

hlídku krásných dívek od 17 
do 26 let, ale také na mladé 
talentované muzikanty a ná-
vrháře. „Některé naše fi na-
listky projektu Miss Model 
dosáhly úspěchu v soutěžích 
Miss České republiky, Česká 
Miss nebo pracují jako model-
ky v zahraničí,“ uvedla ředi-

telka projektu Věra Lakomá. 
K vidění budou i krásné róby 
a modely kolekce módních 
návrhářek Jiřiny Tauchmano-
vé, Edity Kozákové a mladého 
kreativního návrháře Adama 
Grmolce z Prostějova. V kul-
turním programu se předsta-
ví Baletní škola Iriny Popové 

z Olomouce, přerovská talen-
tovaná patnáctiletá zpěvačka 
Edita Košnarová, swingový 
ostravský zpěvák Petr Janeček 
a skvělý novojičínský pianista 
Patrik Kačo. Večerem bude 
provázet moderátorská rádio-
vá dvojice Růžena Tesařová 
a Mirek Karásek.  (ilo)

Světem sportu fotograf Jiří Vojzola žil, chtěl toho ještě tolik zachytit 
  Ta smutná zpráva přišla zcela nečekaně. První říjnový den zemřel světově uznávaný fotograf sportov-

ního dění doma i ve světě – Jiří Vojzola. Náhlá srdeční příhoda zmařila plno plánů, které měl tento přerov-
ský fotograf ještě před sebou.   
Jiří Vojzola se narodil 1. ledna 
1950 v Přerově, kde také byd-
lel. Původním povoláním byl 
učitel, nejdříve působil na zá-
kladních školách a od 80. let 
na Obchodní akademii v Pře-
rově. Jeho koníček ho zavedl 
do profesionálního světa fo-
tografů, kde brzy získal díky 
svým emotivním snímkům ze 
sportovního prostředí respekt 
a o jeho fotografi e projevily zá-
jem prestižní světové magazíny. 

Objektivem zachycoval te-
nisové hvězdy v Paříži, Lon-
dýně, Meulbourne i New Yor-
ku. Fotografoval tenisové Da-
vis Cupy a Fed Cupy pro Český 
a Slovenský tenisový svaz, 
na svém kontě má zhruba 

stovku utkání. Tenisové zápa-
sy na Australian Open zachytil 
dokonce v osmnácti ročnících.

Fotografoval také teniso-
vé grandslamové turnaje pro 
americkou sportovní fi rmu 

Nike a byl dvorním fotografem 
Tipsportu. Přes hledáček ob-
jektivu rád zachycoval i dal-
ší sporty – hokejová utkání 
NHL, golf, fotbal, volejbal, 
basketbal, lyžování…

V Přerově ale nechyběl ani 
na žádném jazzovém svát-
ku v Městském domě. Jeho 
snímky muzikantů a zpěváků 
z Československých jazzových 
festivalů, které tam visí na stě-
nách, jsou toho dokladem. 
Za svou celoživotní práci získal 
ve svém rodném městě v roce 
2011 Cenu města Přerova – Me-
daili J. A. Komenského.

„Jiří měl ještě spoustu plá-
nů, chtěl toho tolik stihnout. 
Žil dvojnásobně rychlý život. 
Ale miloval svou práci nato-
lik, že nedokázal zpomalit,“ 
zavzpomínala na svého muže 
Kamila Vojzolová.  (ilo)

FOTOGRAF Jiří Vojzola měl svůj diář stále plný. Náhlá srdeční příhoda jeho plány 
zhatila. Zemřel 1. října v Olomouci. Foto: archiv rodiny JV
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Příběhy z pravěku nabídnou tajemná odhalení 
  Lidé, kteří mají rádi historii pravěku a archeologii, a také ti, kteří si o této době rádi čtou, by si neměli 

nechat ujít výstavu, jež právě začíná v přerovském muzeu. Pokud se zájemci chtějí dozvědět, jak vypadal 
člověk neandertálský, jak se dorozumíval se svým okolím a že vlastně vůbec nebyl tak zaostalý, jak se 
neprávem o něm vypráví, tak by měli zamířit na výstavu >Příběhy z pravěku. S trochou fantazie a vě-
deckých poznatků<. Právě na první listopadový den je naplánována její vernisáž, jež začíná ve slavnostní 
zámecké síni v 17 hodin.

Návštěvníkům výstavy se na-
bídne jedinečná možnost po-
hlédnout neandertálskému 
lovci přímo do tváře.  Kuráto-
rům výstavy se totiž podařilo 
zapůjčit unikátní model ne-
andertálského muže v životní 
velikosti z pavilonu Athropos 
Moravského zemského muzea 
v Brně. Tato nejnovější rekon-
strukce vznikla v ateliéru so-
chaře Ondřeje Bílka pod dohle-
dem a za spolupráce s antropo-
ložkou Evou Vaníčkovou. Autoři 
při tvorbě využili kopie koster-
ních pozůstatků z hrobu v La 

Chapelle. „Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout neandertál-
ského muže tak, jak skutečně 
s největší pravděpodobností 
vypadal. Muzeum Komenské-
ho v Přerově je první institu-
cí, kam byl tento model mimo 
prostory Athroposu zapůjčen,“ 
uvedl kurátor výstavy archeo-
log Aleš Drechsler. Dřívější 
zkreslené představy o tom, jak 
mohli vypadat naši předchůdci, 
se snad nejvýrazněji projevily 
právě u neandertálců – dlouho 
interpretovaných jako nějaké 
divoké chlupaté poloopice.

„Kdo by nikdy nesly-
šel o knize Lovci mamutů? 
Tato kniha letos slaví 100 let 
od svého prvního vydání. Jak 
se během této doby proměnil 
pohled na pravěk? Souhlasíme 
ještě se vším, co autor zmíně-
né knihy Eduard Štorch, ale 
i jiní spisovatelé napsali, nebo 
už jsou jejich příběhy nyní 
ve světle nejnovějších poznat-
ků více než úsměvné?“ nas-
tiňuje otázku další kurátorka 
výstavy Markéta Straková. 
A právě nově otevřená výstava 
dává na tyto otázky odpověď.

Nabízí i další motivy blízké 
našemu regionu. Ústředním 
tématem bude 5000 let starý 
rituál pohřbu ženy z pravěké 
osady poblíž Hlinska na Pře-
rovsku, jejíž kosterní pozůs-
tatky byly představeny v rámci 
archeologické výstavy přerov-
ského muzea na přelomu let 
2016 a 2017. „Na výstavě bude-
me poprvé veřejnosti prezen-
tovat nejnovější výsledky vě-
deckých laboratorních analýz 
této tajemné ženy. Návštěvníci 
se tak díky spolupráci přerov-
ského muzea s Archeologickým 
ústavem AV ČR Brno a dalšími 
vědci z Polska mohou osob-
ně přesvědčit, jak detektivní 
jsou současné forenzní postupy 
v antropologii a co vše lze vy-
číst z analýzy jediného zubu,“ 
naznačila Markéta Straková. 
Výstava je v Muzeu Komenské-
ho k vidění do 31. března.   (ilo)

Odešel Jiří Rosmus, Přerovan, který měl své město rád
  Jiří Rosmus byl nadšený sběratel fotografi í a archiválií, který později, ač nevidomý, založil webové 

stránky o starém Přerovu a o svém městě uměl vyprávět dlouhé hodiny. 
Narodil se 25. dubna 1946 coby 
třetí dítě Marii a Karlu Rosmu-
sovým. Jeho otec byl za odbo-
jovou činnost za války vězně-
ný v koncentračních táborech, 
později se stal významným 
starostou Přerova. A právě po 
něm zdědil Jiří nadšení pro do-
kumentování života ve městě, 
po svém otci převzal i cenný 
archiv starého Přerova.

„Byl o pár let starší než já, ale 
bydleli jsme odmalička spolu 
v Kozlovské ulici, a tak jsme 
v klukovské partě Kozlovčáků 
prožívali nejen zimní bruslení 
na rybníku u tenisu a na Bečvě, 
ale i letní okupaci břehů Bečvy 
na Ostende nebo na staré plo-
várně. Pro Jirku nebyl žádný 
sport nedosažitelný,“ vzpomněl 
na kamaráda z dětství Jaroslav 
Cedidla. Málokdo o něm třeba 

ví, že byl spoluzakladatel klubu 
otužilců v Přerově. „V zimě se 
koupal v Bečvě spolu s Fran-
tiškem Venclovským. A také 
jezdil v sokolovně krasojízdu 
na kole,“ povyprávěla o spor-
tovních aktivitách svého bratra 
Marcela Sobotková–Rosmuso-
vá. Jeho záběr zálib a aktivit byl 
neskutečný. V Přerově pořádal 
studentský majáles, pracoval 
i jako promítač v přerovských 
kinech, působil jako předseda 
Fan klubu Synkopa. „Když se 
nám na čas ztratil z dohledu, 
vydal se pracovat do svých mi-
lovaných hor, kde působil jako 
provozní na mládežnické cha-
tě na Tesáku, na Vičanově, ale 
i na Šumavě,“ doplnil Jaroslav 
Cedidla. 

Po vážných zdravotních 
komplikacích a po nezdaře-

né operaci v roce 2001 osle-
pl. I když ho na nějakou dobu 
ztráta zraku srazila na kole-
na, po čase se v něm probudil 
bojovník a jako pětapadesá-
tiletý se učil chodit se slepec-
kou holí. Přerované si určitě 
vzpomenou na tradiční dvoj-
ku – Jiří Rosmus v doprovodu 
svého vodicího psa Arcona. 
Pro jeho přátelskou povahu ho 
měli lidé rádi. „Všichni Arco-
novi podstrojují – od řezníků 
dostává salám, v pekařství 
rohlík, každý ho hladí… A že 
by někdo pohladil i mě, to 
nikoho nenapadne,“ říkával 
s humorem.

Rád chodíval za svými přáteli 
na takzvané chlapince do ka-
várny U Wilsona. Jeho přátelé 
na něj rádi vzpomínají. Ještě 
loni, už jako vážně nemoc-

ný, převzal z rukou primátora 
města Vladimíra Puchalského 
Cenu města Přerova – Medaili 
J. A. Komenského za svou sbě-
ratelskou činnost. Z ocenění 
měl obrovskou radost. Boj se 
zákeřnou nemocí 12. října pro-
hrál. Ingrid Lounová

Jaroslav Cedidla
Postupná ztráta zraku ho vyřadila z práce a od té doby se plně 
věnoval archivní činnosti. Jeho archiv fotografi í a dobových 
dokumentů využívali téměř všechny instituce, a to nejen 
v Přerově. Přerovská veřejnost jej v poslední době znala už 
jen jako nevidomého s věrným vodicím pejskem Arconem. 
S kamarády se stýkal, dokud to šlo, na tradičním „chlapinci“ 
U Wilsona. Nikdy na něj nezapomeneme.

Vladimír Puchalský
Přerov přichází o  velkého patriota, člověka, který personifi -
koval a dokumentoval jeho nejnovější dějiny jako nikdo jiný. 
Jiří Rosmus byl Přerov. Takový člověk se již  Přerovu nenarodí.

Pavel Janeček
I když byl mezi námi více než 25letý věkový rozdíl, byli jsme 
přátelé. Spojoval nás společný koníček pro staré fotografi e 
a archiválie Přerova. Rád jsem si s ním povídal, měl obrovský 
přehled a hodně toho o Přerovu věděl. Jeho vyprávění bylo po-
učné i veselé, rozšířil mi mé obzory.

Jaroslav Wykrent
S Jirkou jsem mluvil telefonicky ještě den před smrtí. Pozdra-
vil jsem ho ještě od všech kamarádů z chlapince… Kdysi se mi 
Jirka přiznal, že jsem pro něho vzorem, jak bojuji s tím pomrt-
vičný stavem… A on bojoval neskutečně až do poslední chví-
le…

JIŘÍ ROSMUS se svým vodicím psem 
Arconem.  Foto: archiv Pavla Janečka 

Jak na Jiřího Rosmuse vzpomínají jeho přátelé a známí
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Přerovští malíři, grafi ci, sochaři i keramici 
jsou v obou městských galeriích pospolu

 Až do 16. listopadu si mohou zájemci o umění prohlédnout jedinečnou výstavu přerovských výtvarníků, kteří tvoří nebo tvořili od roku 1968 
až po současnost. Obrazy, grafi ky, kovaná díla i keramické skulptury jsou k vidění u příležitosti oslav 100. výročí republiky v obou městských 
galeriích - v Galerii města Přerova i ve Výstavní síni Pasáž.
Podobnou výstavu, kdy se ve-
řejnosti představili výtvarní 
umělci, jejichž díla vznik-
la do roku 1968, představily 
obě galerie na jaře, nyní sklízí 
úspěch plodů své práce i sou-
časníci. Výstavy patří k hojně 
navštěvovaným, vždyť kdy 
jindy se poštěstí vidět vedle 
sebe velmi odlišná díla uměl-
ců, které spojuje to, že pochá-
zejí z jednoho regionu.

„Zájem o výstavu je velký. 
Chodí k nám celé třídy studen-
tů gymnázia, střední pedago-
gické školy nebo děti z výtvar-
ného oboru lidušky. Často jsou 
překvapeni, a to se týká hlavně 
starší generace návštěvníků, 
kolik mladých výtvarníků po-
chází z Přerova,“ informovala 
Marta Jandová, vedoucí Vý-
stavní síně Pasáž. V této galerii 
se lidé často zastavují u Tranti-
nových expresivních obrazů, 
prohlížejí si malby mladičké 
malířky Anny Sypěnové nebo 
ilustrátorky dětských ency-
klopedií a knížek Barbory 
Brůnové-Botkové. „Úžasně se 
mi líbí ty knižní ilustrace Bar-
bory Brůnové a také mě zauja-
la keramika paní Mazurové,“ 
podělila se o svůj zážitek z vý-
stavy Jarmila Švrdlíková z Pře-

rova. V Pasáži jsou tentokrát 
všechny místnosti rozsáhlých 
prostor věnovány jen umění 
Přerovska. „Vystavovala jsem 
už na zámku i v Galerii města 
Přerova a tady je moje kerami-
ka poprvé. Je tu i dílo mé dcery 
Dagmar Hajdy, a protože máme 
každá zcela odlišnou kerami-
ku, jež k sobě moc  nepasuje, 
tak je každá v jiné místnosti 
a vypadá to moc hezky. Tyto 
prostory jsou světlé a vzdušné 
a jednotlivá díla tu krásně vy-
niknou, udělalo to na mě ob-

rovský dojem,“ svěřila se Da-
nuše Mazurová, u jejíhož díla 
se návštěvníci často zastavují.

Po zhlédnutí výstavy v Pa-
sáži lidé často volně pokra-
čují do Galerie města Přerova 
na Horní náměstí a mohou to 
vzít i v opačném sledu. „Ohla-
sy na tuto výstavu jsou jen po-
zitivní. Zatímco v Pasáži jsou 
hlavně mladší autoři, v Galerii 
města máme zastoupeno dílo 
přerovských klasiků, většinou 
těch starších, i když výjimkou 
je kované dílo Jiřího Jurdy, 

které si návštěvníci se zájmem 
prohlížejí,“ zmínila vedou-
cí Galerie města Přerova Lada 
Galová. Pozornost podle jejích 
slov stále poutají obrazy už ne-
žijícího malíře Petra Markul-
čeka, ale i současníka Miro-
slava Straky. „Jeho abstraktní 
obrazy jsou velmi barevné 
a čiší z nich pozitivní radost,“ 
doplnila Galová. Galerie měs-
ta Přerova je otevřena kromě 
pondělí každý den, a to i v so-
botu a neděli, Výstavní síň Pa-
sáž jen ve všední dny.  (ilo)

OBRAZY akademických malířů a umělců Přerovska, z nichž mnozí už 
nežijí, jsou k vidění v Galerii města Přerova. Současníky zastupují malíř 
Miroslav Straka a umělečtí kováři otec a syn Jurdovi.  Foto: I. Lounová 

Další kniha z pera Lenky Chalupové se odehrává v Přerově
  Je osmičkový rok a na knižních pultech se objevuje osmá kniha přerovské autorky Lenky Chalupové. 

I tentokrát se v detektivním románu Liščí tanec ponořila do rozplétání složitých lidských příběhů. Křest 
knihy se uskuteční v sobotu 3. listopadu v Městském domě v rámci koncertu přerovské kapely Re-Vox, 
na autorské čtení v přerovské knihovně se mohou čtenáři těšit 29. ledna.
Děj románu Liščí tanec se stej-
ně jako u předchozích knih 
odehrává v přerovských reáli-
ích, ale částečně i v Olomouci. 
„Mám zkušenost, že se lidem 
líbí číst příběh z města, které 
znají, kde rozpoznávají ulice, 
domy, parky. I pro mě je za-
sazení děje do mého rodného 
města pro psaní příjemnější,“ 
vysvětlila Lenka Chalupo-
vá. Reálie, kde se děj příběhu 
odehrává, jsou skutečné, ale 
příběh je obrazem jen spiso-
vatelčiny fantazie. „Čtenáři 
mi často říkají, že je jim nějaká 
konkrétní situace povědomá 
nebo že poznali v charakte-
ru postavy svého známého, 
kterého přece taky znám. Ale 
není tomu tak. Jsou to fi ktivní 

příběhy, jediná reálná >posta-
va< je plyšová liška, která byla 
v dětství mou nejoblíbenější 
hračkou a v románu sehraje 
svou roli,“ odpověděla na nej-
častější otázku při čtenářských 
besedách Lenka Chalupová.

A o čem je tentokrát děj ro-
mánu? Liščí tanec je rodinné 
drama, které se odehrává v létě 
a na začátku podzimu roku 
2017, ve vzpomínkách se ale 
vrací o čtyři desítky let zpět. 
„Hlavní hrdinka Hermína Fo-
retová si nepřeje od svých dětí 
k osmdesátinám žádný dárek 
– chce jen jejich čas. Vyžádá si 
týden společné dovolené v há-
jence, kam jezdívala s dětmi 
v době jejich dětství. Její dcera 
a synové jí vyhoví, byť nechá-

pou, že se chce máma vrátit 
na místo, které před dvaačty-
řiceti lety proklela, protože tu 
za tragických okolností zemřel 
její nejmladší syn Prokop,“ na-
stínila zápletku napínavého 
děje Chalupová. Jenže právě 
zdánlivě idylický společný po-
byt na hájence pod Hostýnem 
všem oživí staré vzpomínky 
a křivdy. 

V současné době se už Lenka 
Chalupová ponořila do psaní 
dalšího příběhu. „Už neumím 
žít bez rozepsané knihy. Nyní 
pracuji na knize povídek, kte-
rá se jmenuje Začátek. Název 
není vybrán náhodně. Hlavní 
postavou je psycholožka, která 
si v ordinaci povídá se svými 
klientkami a vrací je na za-

čátek jejich problémů. Větši-
nou do dětství,“ prozradila děj 
dalšího povídkového souboru. 
Příští rok ve stejné době se tak 
na knižních pultech s největší 
pravděpodobností objeví devá-
tá kniha Lenky Chalupové.  (ilo)

LIŠČÍ TANEC je zatím poslední detek-
tivní román přerovské autorky Lenky 
Chalupové. Foto: Hana Žáčková 

VE VÝSTAVNÍ SÍNI Pasáž jsou v obou expozicích k vidění 
obrazy, grafi ky i keramika přerovských výtvarníků a svůj 
prostor tu má i mladá generace umělců.  Foto: I. Lounová
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Hudboslovení letos nabídne cimbálovku, 
swing, jazz a také rockovou muziku

  Letošní 17. ročník minifestivalu Hudboslovení, který už tradičně pořádá Duha Klub Dlažka, nabídne nejrůznější žánry – cimbálovku, swing, 
country, jazz, blues i rockovou muziku. Některé kapely i muzikanti jsou pravidelnými hosty Klubu Dlažka – například Michal Pavlíček, houslista 
Jan Hrubý nebo zpěvák Luboš Pospíšil, jiní si teprve získávají přízeň přerovského publika. Jaroslava Biolka z Klubu Dlažka jsme požádali, aby 
nám nastínil letošní program.
Některé kapely i zpěváci nejsou 
příliš známí, můžete je před-
stavit?
Sedmnáctý ročník minifes-
tivalu hudby a slova začíná-
me prodlouženým víkendem 
na oslavu 100 let naší repub-
liky. V sobotu zahraje mladé 
trio výborných muzikantů 
z Janáčkovy akademie múzic-
kých umění pod vedením Voj-
ty Drnka staré hity z 30. až 50. 
let a po nich od 19 hodin na-
váže vynikající kapela Melody 
Gentlemen z Břeclavi, ta bude 
hrát jak k poslechu, tak k tan-
ci. V neděli jsme pozvali vý-
bornou cimbálovku Harafi ca 
z Uherského Hradiště – jejich 
hudební energie dává před-
poklad vynikajícího zážitku 
z jejich podání lidových písní, 
ale i největších českých hitů. 
A v pondělí se nám podařilo 
do Přerova dostat výbornou 
zpěvačku Szidi Tobias se stejně 
výbornou kapelou ve slože-
ní Milan Vyskočáni - kytary, 
klávesy, Andrej Gál – violon-
čelo, Viliam Majer – akordeon. 
Zahrají písně z desky Sed-
moláska, ale také starší písně 
od Michala Horáčka.

Další koncerty jsou v režii hvězd-
ných muzikantů i domácích pře-
rovských. Neznámá je polská zpě-
vačka Krystyna Durys. Můžete 
přiblížit žánry těchto koncertů?
Páteční rockový koncert 9. lis-
topadu patří našemu nej-
lepšímu kytaristovi Micha-
lu Pavlíčkovi a jeho kapele 
Čombeband, kde se představí 
bubeník Miloš Meier, známý 
z Drumming Syndrome a Dy-

mytry, a baskytarista Mar-
tin Ivan z Mother ś Funkers 
a Precedens. O den později 
zazpívá své životní blues Ji-
mmy Bozeman z Louisiany 
v doprovodu Top hráčů české 

country. Poté vystoupí pře-
rovská kapela Špunt. Polská 
zpěvačka a její kapela Quartet 
hraje swing a jazz a v Přerově 
se představí ve středu 14. lis-
topadu. Luboš Pospíšil přijede 

se svou kapelou 5P do Přerova 
ve čtvrtek 22. listopadu a za-
hraje a zazpívá hromadu nád-
herných písní. O den později 
- v pátek chystáme rockový 
večer pro mládež i dospělé. 
Akci završí známý houslista 
Jan Hrubý s Rudou Hálkem, 
hrajícím na akordeon, tento-
krát s písněmi pošumavského 
folkloru .

Hudboslovení ale není jen mu-
zika, tak pojďme ke slovu, kdo 
dostane prostor a s jakým po-
vídáním?
Zahájíme v rámci oslav 3. lis-
topadu promítáním fotek z naší 
letošní turistické akce Roháče. 
Dalšími akcemi se zaměří-
me na Asii, ve středu 14. lis-
topadu to bude Čína v podá-
ní studenta čínštiny Ondřeje 
Kočerhana, podělí se o své zá-
žitky z roční praxe v této zemi. 
A ve čtvrtek 22. listopadu to 
bude povídání Jolany Sedláč-
kové o cestě autem napříč Asií. 
Závěrečná beseda bude 24. lis-
topadu a bude patřit Indonésii.  
 
A na co se mohou těšit děti?
V sobotu 3. listopadu pro ně 
v Michalově chystáme dopo-
ledne plné her a sportu, které 
začíná v 10 hodin. Následující 
den – v neděli, bychom chtěli 
od 15 hodin připravit hru pro 
děti, mládež, rodiče s dětmi 
i dospělé na Horním náměs-
tí. Největší akci pro nejmenší 
plánujeme na neděli 24. lis-
topadu, od půl třetí začne Po-
hádkový karneval a večer 
od 18 hodin lampioňák pro 
děti i rodiče.  (ilo)

První přerovský swap bojuje proti konzumu a nadbytku
  Poslední listopadová neděle bude patřit prvnímu přerovskému swapu. Co se za tímto anglickým vý-

razem skrývá? Jedná se o výměnný bazar oblečení, za nějž se ale neplatí. Cílem akce je podpořit lidskou 
šetrnost v nadbytečném nákupu nepotřebných věcí. Swap se uskuteční v Coworkingu (nad bývalým 
Baťou) ve Wilsonově ulici od 9.30 do 12 hodin.

Lidé mohou přinést své nepo-
třebné, ale kvalitní oblečení 
od středy 21. do pátku 23. lis-
topadu  do budovy ORNIS, kde 
je příjem šatstva pro výměnu. 
„Klademe důraz na to, aby lidé 
nosili jen to, co by darovali 

svým nejlepším přátelům, aby 
věci byly čisté a neobnoše-
né,“ zdůraznila organizátorka 
swapu v Přerově Jana Kostu-
rová. Výjimečně mohou zá-
jemci přinést oblečení i v den 
konání swapu. 

Swap neboli výměna začí-
ná v 9 hodin povídáním Lu-
cie Poubové z Prahy o pomalé 
módě a fungování swapu. „Po-
malá móda je silnou odezvou 
na takzvanou rychlou módu 
produkující trendové oblečení 

za nejnižší náklady bez ohledu 
na sociální a dopady. To zname-
ná, že oblečení tvoří třeba děti 
někde v rozvojových zemích 
a dostávají za ně minimum pe-
něz,“ popsala Jana Kosturová. 
Pomalá móda naopak klade 
důraz na řemeslnou dovednost, 
kvalitu a tradici s respektem 
k lidským právům. Lidé, kte-
ří zamíří na první přerovský 
swap, zaplatí jen účastnický 
poplatek 30 korun. (ilo)

JAROSLAV BIOLEK tvořil dramaturgii 
všech 17 ročníků Hudboslovení.  Foto: 
Ingrid Lounová

Program 17. ročníku Hudboslovení

3. 11.   Old Fashioned Swing Band, 
v 15 hod.

3. 11.  Melody Gentleman, v 19 hod.
4. 11.  Harafi ca, v 18 hod.
5. 11.  Szidi Tobias, v 19 hod.
9. 11.   Michal Pavlíček a Čombeband, 

ve 20 hod.
10. 11.   Jimmy Bozeman & Th e Lazy 

Pigs + Špunt
14. 11.   Čína – země neomezených 

možností, cestopisné povídání 
Ondřeje Kočerhana, v 18 hod.

14. 11.   Krystyna Durys Quartet, 
ve 20 hod.

22. 11.   Po vlastní ose: Velká cesta 
napříč Asií, v 17.30 hod.

22. 11.  Luboš Pospíšil + 5P, ve 20 hod.
23. 11.  Rockový večer, ve 20 hod.
24. 11.   Povídání o Indonésie s Davi-

dem Vašinou, v 15 hod.
24. 11.   Pohádkový karneval, 

ve 14.30 hod.
24. 11.   Lampioňák, v 18 hod. sraz 

u Klubu Teplo
24. 11.   Jan Hrubý a Ruda Hálek, 

ve 20 hod.
Všechny akce jsou v Klubu Teplo.

MICHAL PAVLÍČEK jezdí do Přerova 
téměř každý rok. Letos zahraje v klu-
bu Teplo s kapelou Čombeband v pátek 
9. listopadu.    Foto: archiv Dlažky
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Přerovští dragoni skvěle zabodovali v Atlantě 
a pomohli české výpravě k 20 medailím

  Skvělého výsledku dosáhl český tým v americké Atlantě na zářijovém mistrovství světa dračích lodí. 
Velký podíl na zisku cenných medailí mají i přerovští kanoisté. V celkovém součtu si česká reprezentace 
s většinovou podporou přerovských dragonů dovezla až neuvěřitelně bohatou sbírku medailí. Z vod jeze-
ra Lanier vylovila 20 medailí, z toho čtyři zlaté. Mužská část dokonce získala pohár za celkově nejúspěš-
nější kategorii celého šampionátu. 
Za Atlantik se vypravil tým 
55 českých závodníků, kte-
ří obsadili většinu kategorií, 
od juniorských až po masters 
40+ na malých desetimístných 
nebo velkých dvacetimíst-
ných lodích.  Převážnou část 
tvořili právě dragoni z Přerova 
a okolí ze dvou nejznámějších 
místních týmů Moravian Dra-
gons a Dragon Force. „Hned 
na druhý den jsme se po dlou-
hém letu s šestihodinovým 
časovým posunem usadili 
do lodí, abychom si při tré-
ninkových jízdách vyzkoušeli 
kvalitu místní vody a pro-
střednictvím pádel osahali 
tratě. Voda se zdála být lehká, 
ale únava po více než 24hodi-
novém cestování byla znát,“ 
zmínil kontakt s jezerem La-
nier Jaromír Maňák. Aréna 
pro rychlostní vodní sporty 
Lake Lanier Olympic park se 
nachází v krásném a klidném 
prostředí u městečka Gain-
sville vzdáleného asi hodinu 
cesty severovýchodně od At-
lanty ve státě Georgia.  „V od-
poledních hodinách následo-
valo rozptýlení v podobě slav-
nostního zahájení a nástupu 
všech týmů. Čeští vlajkonoši 
a výprava v reprezentačních 
vycházkových stejnokrojích 
vypadali výborně,“ popsal 
své dojmy Maňák. Po ofi ci-
ální části následoval přesun 
na ubytování, protože všichni 
účastníci potřebovali načerpat 
energii – následující den byl už 
závodní. 

Hned první den přinesl české 
výpravě medaile
Ve čtvrtek 13. září v osm ho-
din ráno místního času zazněl 
první startovní výstřel a ten 
v pravidelných desetiminu-
tových intervalech vypouš-
těl dračí lodě na 500metro-
vou trať až do páté odpolední. 
„První rozjížďky prověřily 
připravenost posádek a ty nej-
lepší se probojovaly až do vel-
kého fi nále. K radosti všem 
se hned první fi nálové účasti 
podařilo přeměnit v medai-
lové zisky,“ informoval Jaro-
mír Maňák, který startoval 
celkem ve dvanácti závodech 
se ziskem devíti medailí. Ně-
která fi nále se ale dojížděla 

až na druhý den ráno. I tak si 
kategorie Seniorská (dospě-
lí) na malé desetimístné lodi 
MUŽI  (10‘) a Seniorská na vel-
ké lodi dvacetimístné (20‘) 
MIX dojely pro třetí místa, Ju-
niorská (10‘) MIX, Junioři 10‘, 
Seniorská 10‘ ŽENY a Senior-
ská 20‘ MUŽI pověsili na krk 
stříbrné medaile. Nejlépe si 
vedli zkušení borci ve věkové 
kategorii Masters 40+ 10‘, kte-
ří se stali mistry světa s vel-
kou převahou na trati a mohli 
si tak zaslouženě vychutnat 
státní hymnu při medailovém 
ceremoniálu. 

Po odjetí zbylých fi nálových 
pětistovek v pátek ráno ná-
sledovali první jízdy na 2000 
metrech, to znamená nejdel-
ší závodní trati. „Ta se jezdí 
na 500metrové trati se třemi 
obrátkami. Je to velmi zrád-
ná vytrvalostní položka, kde 
je zapotřebí i trochu štěstí při 
náhodném losu pořadí star-
tujících,“ popsal Maňák. Lodě 
startovaly v desetisekun-
dových intervalech, předjet 
jakoukoliv loď bývá hodně 
těžké. „To je ovšem nutné, 
pokud chcete zajet rychlý čas 
a máte před sebou pomalejší 
loď. V tom případě je zapotřebí 
zapojit veškerý um kormidel-
níka a fyzické síly pádlujících. 
Nejnáročnější je přejet vlnu, 
která vzniká za každou lodí 
a kormidelník musí zajistit, 
aby nedošlo ke kolizi a fyzic-
kému kontaktu s předjížděnou 
lodí,“ popsal složitou techni-
ku i taktiku zkušený kanoista 

Jaromír Maňák. Fyzický kon-
takt s jinou lodí totiž zname-
ná časovou penalizaci, a vždy 
časovou ztrátu. „Nejlépe se 
s touto tratí poprali Junioři 
10‘ a Seniorský 20‘ MIX, díky 
kterým i v pátek zazněla česká 
hymna,“ vyzdvihl výkony ju-
niorů a smíšené posádky pád-
lující trenér těchto kategorií 
Libor Šulák. Páteční medai-
lovou sbírku ukončili Master 
40+ 10‘ svou stříbrnou pozicí 
a dalším medailovým umístě-
ním. V tomto stříbrném týmu 
jeli i otec s dcerou – Karel 
a Ivana Večerkovi z Přerova.  

Závěr patřil mistrům, 
zněla i česká hymna
Sobota byla ve znamení sprin-
tů na 200 metrů. „Ukázaly se 
opět silné reprezentační týmy 
celého světa a boje začaly 
na nejrychlejší trati velmi zos-
tra hned od ranních rozjížděk. 
Jako první vytáhl do boje se-
niorský 10‘ MIX, ale tentokrát 
se nám nepodařilo postoupit 
do velkého fi nále,“ doplnil 
Maňák. Další jízdy absolvo-
vala nejmladší část výpravy 
a svými výkony si týmy ju-
niorek 10‘ i juniorský mix 10‘ 
vysloužily shodně stříbrná 
umístění těsně za týmy USA. 
V dopoledním bloku se ještě 
stihly představit dvě katego-
rie, a to ženy 10‘ a Masters 40+ 
10‘, obě posádky se opět uká-
zaly ve výborné formě a nej-
lepším časem si zajistily dob-
rou dráhu ve velkém fi nále. 
Ženy 10‘ jely dvě jízdy a součet 

časů rozhodoval o konečném 
pořadí. A protože obě jízdy do-
jely ve stejném pořadí, mohly 
si reprezentantky pogratulo-
vat na stupních vítězů v tomto 
pořadí: 1. Německo, 2. Česká 
republika, 3. USA. 

Ve dvě hodiny odpoledne 
pak startér vypustil poslední 
jízdu malých lodí na dvouset-
metrovou trať. Nejzkušenější 
borci Masters 40+ roztočili vy-
sokou frekvenci hned od star-
tu. „Mohutnými záběry v trati 
jsme udrželi rychlost lodě až 
do cíle a dojeli jsme s výraz-
ným náskokem na další po-
sádky. Výbuch emocí po zisku 
našeho druhého titulu na mis-
trovství světa byl obrovský,“ 
podělil se o jeden z medailo-
vých zážitků Jaromír Maňák. 
Druhá skončila reprezenta-
ce Maďarska a bronz putoval 
na Filipíny. 

Odpolední program pokra-
čoval sprinty dvacetimístných 
lodí a Česká republika měla 
své zastoupení v kategorii Se-
nior MIX 20‘. V poslední so-
botní fi nálové jízdě nenecha-
la fi lipínská posádka nikoho 
na pochybách o svých sprin-
terských kvalitách, ale hned 
na druhé příčce je hnali před 
sebou opět čeští borci a uhlí-
dali tak americkou posádku 
za svými zády.   

Poslední závodní den šampi-
onátu byl v neděli 16. září a opět 
začal dvousetmetrovým sprin-
tem ve zbývajících kategoriích. 
„V našich barvách se předsta-
vila posádka Senior MUŽI 20‘. 
Po dvou povedených jízdách 
jsme získali bronzové medaile. 
Ale ještě jsme se nestihli před-
stavit na nejdelší trati 2000 
metrů, ta následovala v po-
sledním bloku a zakončila celý 
šampionát,“ nastínil Maňák. 
Draci tak v samém závěru uká-
zali skvělou fyzickou připra-
venost a jejich dobře odvedená 
práce znamenala další medai-
lovou radost. „Na stupních ví-
tězů jsme si tentokrát na krk 
pověsili stříbrné medaile. Ani 
další kategorie nezůstaly po-
zadu a vychutnaly si stupně ví-
tězů za dvoukilometrovou trať 
– stříbro tak patří juniorům 10‘ 
MIX, seniorkám 10‘ i seniorům 
10‘.

Teď čeká přerovské kanoisty 
zimní příprava a příští rok by 
rádi vyrazili na Mistrovství 
Evropy dračích lodí do španěl-
ské Sevilly a také mají v plánu 
změřit si síly i na Mistrovství 
světa v Moskvě.  (ilo)

ZLATO JE DOMA. Dvacet medailí přivezla česká výprava z Mistrovství světa 
dračích lodí z Atlanty. Podíl na tom mají i přerovští dragoni.    Foto: archiv MD 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
1. 11. Rožnov pod Radhoštěm–Valaš-
ská Bystřice, 10 km, vlak 7.18 hod., 
vede Bernátová
3. 11. Křtomil_Prusinovice–Bystřice 
pod Hostýnem, 15 km, autobus 8.30 
hod., aut. stanice č. 23, vede Šálek
8. 11. Tesák–Kelčský Javorník–Raj-
nochovice, 12 km, autobus 8 hod., aut. 
stanice č. 23, vede Válková
8. 11. Vinary–Sobíšky–Tršice, 14 km,  
autobus 7.55 hod., aut. stanice č. 4 
MHD 102, vede Peprnová
10. 11. Martinovská vycházka lužními 
lesy kolem Lenice, 15 km, vlak 7.25 
hod., vede Šťávová
15. 11. Kokory–Olší–Majetín–Brodek, 
10 km, autobus 8.50, aut. stanice č. 11, 
vede Lančová
15. 11. Bohutín–Horní Studénky–
Štíty, 12 km, vlak 7.05 hod., vede 
Láhnerová
17. 11. Budišov nad Bečvou–Červená 
hora–Zlatá Lípa–Domašov, 19 km, 
vlak 6.05 hod. Budišov, vede Sed-
láková
22. 11. Tesák–Pardus–Chvalčov, 
13 km, autobus 8 hod, aut. stanice 
č. 23, vede Bernátová
22. 11. Kroměříž–Bílany–Hulín, 10 km, 
vlak 7.36 hod., vede Szabóová
24. 11. Kopřivnice–Bílá hora–Štram-
berk–Nový Jičín, 17 km, vlak 6.05 
hod., vede Sedláková
30. 11. Nový Jičín–Štramberk, 12 km, 
vlak 8.23 hod., vede Válková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
3. 11. Potůčník– sv. Anna–Prameny–
Velké Losiny–Rapotín, 14 km, vlak 
6.16 hod., vede Punčochářová.
7. 11. Tlumačov–Kurovický lom–
Kamenecký mlýn–Třebětice, 12 km, 
vlak 7.36 hod., vede Pěček.
10. 11. Uherský Ostroh–Ostrožská 
Lhota–sv. Antonínek–Blatnice, 
15 km, vlak 7.45 hod., vede Bartošík.
14. 11. Střeň–Litovel–Červenka, 
13 km, vlak 8.05 hod., vede Punčo-
chářová.
17. 11. Rejvíz–Mechové jezírko– Zlatý 
Chlum–Křížový vrch–Jeseník, 15 km, 
vlak 6.16 hod., vede Žaludová.
21. 11. Lipník n.B.–osecký jez–Nové 
Dvory–Týn nad Bečvou, 12 km, vlak 
8.26 hod., vede Krejčí.
24. 11. Lesnice–Bílý kámen–Bradlo–
Nová Hradečná, 16 km, vlak 7.05 hod., 
vede Punčochářová.
28. 11. Náměšť na Hané - Terezské 
údolí - Hradecký Dvorek - Náměšť 
na H., 12 km, vlak 8.05 hod., vede 
Mužíková.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

6. 11. Schůze restaurace Pivovar – 
promítání z akcí, v 19 hod.
10. 11. Horolezecké setkání v Be-

zuchově, běžecká trasa: Pavlovice–
Šišma– Bezuchov, ve 14:00 vyhlášení 
výsledků běhu na Helfštýn, v 16–20 
hod. přednášky z expedic, busy 
do Bezuchova 14:05, 17:20, 19:35 hod.
17. 11. Za posledním puchýřem, Semi-
ly. Trasy dle propozic 10–50 km.
1. 12. Přerovský traverz – poslední 
traverz přátel VHT spojený s promítá-
ním z hor a s taneční zábavou, 13 km. 
Vede Karel Ludvík, přihlášky u Tomá-
še Beránka, sraz před nádražím ČD 
v 9.45 hod, cíl restaurace Bečva.

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

Výstavy:
Do 30. 12. 100letá Republika. Příběh 
jednoho města (1948–1992). Druhá 
část jubilejního výstavního projektu 
pro rok 2018 se soustředí na období 
budování socialismu, čas pražského 
jara, období normalizace až po konec 
komunistického režimu. 
Do 6. 1. 2019 Oheň v domácnosti – 
110 let od založení sirkárny v Lipníku 
nad Bečvou, výstava připomene 
zajímavou historii lipenské sirkárny. 
Zámecká galerie Konírna Lipník nad 
Bečvou, včetně malého výstavního 
sálu v 1. patře. 

Akce:
1. 11. Příběhy z pravěku (s trochou 
fantazie a vědeckých poznatků), ver-
nisáž výstavy v 17 hod. ve slavnostní 
zámecké síni města Přerova.
8. 11. Archeologická přednáška Dáma 
z výšinného hradiska v Hlinsku – 
prezentace výsledků archeologicko 
antropologického výzkumu, Lubomír 
Šebela, Miriam Nývltová Fišáková, 
Vítězslav Kuželka, Libor Balák, Aleš 
Drechsler, v 17 hod., slavnostní 
zámecká síň města Přerova. 
13. 11. Přerovský rok 1968– před-
náška prof. Pavla Flosse k projektu 
100letá Republika, v 17 hod., Korvín-
ský dům.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:

STÁLÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY:
Expozice archeologie – „Hurá 
za mamuty!“ *„Krásy pravěkého 
umění“ (zejména pro gymnázia 
a střední školy) * Expozice školních 
tříd – „Neobyčejné dějiny obyčej-
né školní třídy“ * „Putování s J. A. 
Komenským“ * Expozice mineralogie 
– „Poklady z hlubin Země“ * Expozice 
entomologie – „Ze života hmyzu“ * 
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“ * Expozice zvonů – 
„Když se rozeznějí zvony“ * Vývoj 
a historie přerovského zámku – 
„Tajemství přerovského zámku“
Program ke krátkodobým výstavám:
Příběhy z pravěku – spisovatele vždy 
lákaly pravěké kultury  k vytvoření 
více či méně pravdivých příběhů. 
Některé skutečnosti z příběhů ale 
„zmizely“ kvůli lepší zápletce, jiná 
fakta chybějí, jelikož se na moderní 
vědecké objevy teprve čekalo – 
autor si musel příběh sám domyslet. 
Jakých nejčastějších omylů se autoři 
příběhů z pravěku dopouštějí? Jaké 
mýty dodnes přežívají, přestože byly 
již mnohokrát vědou vyvráceny? 
Žáky čeká napínavé odhalování chyb, 
omylů a mýtů o pravěku.

100letá Republika – Pod rudou 
hvězdou
Žáci zažijí bouřlivé poválečné roky 
a revoluční 50. léta, snahy o plnění 
socialistického ideálu i následný 
pád kultu osobnosti. Se zatajeným 
dechem budou sledovat nadšení 
v období pražského jara a prožijí 
i následný šok, když v srpnu 1968 
do Československa vstoupila vojska 
Varšavské smlouvy. Po období tvrdé 
normalizace však přece jen svitne 
naděje a vše se začne postupně ubí-
rat k sametové revoluci.
Objednávky programů na tel. 
581 250 531.

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.

Akce:
2. 11. Mladý zahrádkář – vědomostní 
soutěž pro děti od 4. do 9. třídy. 
Od 9.00, budova ORNIS.
8. 11. Odpoledne u krmítka – hravě 
o přikrmování ptáků v zimě, výroba 
dřevěného krmítka.
Přihlášky do 7. listopadu. Od 16.30, 
budova ORNIS. Vstupné 20 Kč 
za osobu + 100 Kč za 1 krmítko.
22. 11. Košík s keramickým dnem – 
drátování, výtvarná dílna s Veronikou 
Matlochovou. Je třeba se přihlásit 
na kosturova@prerovmuzeum.cz 
nebo na 581 219 910 12. Od 16.00, 
budova ORNIS. 
25. 11. První přerovský swap – výměn-
ný bazar oblečení, od 9 hodin poví-
dání Lucie Poubové o pomalé módě 
a fungování swapu, od 9.30 do 12.00 
výměna oblečení zdarma. Příjem darů 
21.–23. 11. v budově ORNIS nebo 25. 11.
na místě (jen to, co byste darovali 
svým nejlepším přátelům). Coworking, 
Wilsonova 18, 1. patro.
25. 11. Dílna ekoporadny – výroba 
RELU tašky. Výroba originální tašky 
z recyklovaných materiálů s Lucií Pou-
bovou, od 13 hod., v Coworking, Wilso-
nova 18 v Přerově, 1. patro. Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz.
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, sezónní 
výstava
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: So–ne 9–16 hod. 

MĚSTSKÝ DŮM
3. 11. Re–Vox – sobotní tancovačka, 
ve 20 hod.

6. 11. Carmen Y Carmen, opera v 19.30 
hod.
7. 11. Koncert ZUŠ B. Kozánka ke 
100. výročí republiky, v 18 hod.
10. 11. Pyšná princezna – představení 
pro děti, v 15 hod.
11. 11. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory se Záhorskou 
kapelou, ve 13.30 hod.
12. 11.  Talkshow Zbigniewa Czendlika 
v pořadu Postel, hospoda, kostel, 
v 19.30 hod.
14. 11. Ewa Farna s kapelou – koncert, 
v 19.30 hod.
18. 11. Miss Model XV. ročník soutěže 
krásy a elegance, v 18.30 hod. 
20. 11. Veselá trojka Pavla Kršky, 
v 18 hod.
21. 11. Doktor v nesnázích – divadelní 
představení, v 19.30 hod.
25. 11. Nedělní párty – tradiční taneč-
ní odpoledne pro seniory se skupinou 
Mini, ve 13.30 hod.
28. 11. Rocková smršť v Měšťáku, 
1. část: koncert Vdelli – trio známé 
svou strhující živelností, v 19.30 hod.
29. 11. Th e Backwards – Beatles revi-
val, koncert, v 19.30 hod. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1.–30. 11. Stopy slavných Přerovanů 
napříč stoletím – velká listopadová 
internetová soutěž (otázky v úterý 
a ve čtvrtek na www.knihovnapre-
rov.cz/soutez)
1. 11. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 17 hod.
5. 11. – 3. 12. Ovládání PC s Windows 10
pro mírně pokročilé – počítačový 
kurz (jen pro předem přihlášené), 
každé pondělí 9–11 hod.
13. a 27. 11. Videopřednášky zimního 
semestru VU3V s názvem České 
dějiny a jejich souvislosti 2, učebna 
MěK, 10–12 hod. a 13–15 hod. (pro 
přihlášené studenty)
13. 11. Autorské čtení a beseda se spi-
sovatelkou Ivou Pekárkovou, učebna 
MěK v Přerově, od 17 hod.
15. 11. Úspěchy a neúspěchy starostů 
města Přerova v letech 1919-1939 
– přednáška Jiřího Lapáčka, učebna 
MěK v Přerově, od 17 hod.
20. 11. Gorilí rodina v pražské zoo - 
přednáška Jana Bedřicha, učebna 
MěK v Přerově, od 17 hod.
26. 11. Kulturní akademie knihovny 
na téma Eliška Junková, učebna MěK 
v Přerově, od 13 hod. 
28. 11. Kambodža, Laos a Th ajsko - 
cestopisná přednáška Aleny a Jiřího 
Márových, velký sál klubu Teplo Pře-
rov, od 17 hod.

Akce pro děti:
2., 9., 16., 23. a 30. 11. XBOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
2.,9.,16., 23. a 30. 11. Herní klub (stolní 
a společenské hry, XBOX), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14 hod.
6. 11. Tvořivá dílna – baculatí med-
vídci, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
9. 11. Herní klub (stolní a společenské 
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hry), pobočka MěK v Předmostí, od 14 
hod.

Akce v místních částech:
1.–29. 11. Tvořivá dílna – voňavé 
sáčky, Lověšice, v provozních dnech 
knihovny, od 16 hod.
3. 11. Tvořivá dílna – výroba dárečků 
z korálků, Dluhonice, od 17 hod.
6. 11. Tvořivá dílna – zvířátka z kašta-
nů, Vinary, od 17 hod.
8. 11. Tvořivá dílna – čerti a čertíci, 
Čekyně, od 16 hod.
13. 11. Tvořivá dílna – čertík Bertík, 
Lýsky, od 16 hod.
20. 11. Tvořivá dílna – kaštanová zoo, 
Žeravice, od 15.30 hod.
22. 11. Hraní deskových her, Henčlov, 
od 16 hod.
24. 11. Tvořivá dílna – výroba advent-
ního kalendáře, Dluhonice, od 17 hod.

Akce pro dospělé:
SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A   

Pondělí

5. 11. Lymfa: naše druhá míza – Olga 
Župková, 10:15 hod.
5. 11. Cvičení paměti, 11:15 hod.
12. 11. Rukodělná činnost s dětmi: 
Adventní výzdoba z keramiky, 10:15 
hod.
19. 11. Canisterapie – Radka 
Cázerová, 10:15 hod.
26. 11. Podzimní nachlazení, imunita - 
Julie Havlíková, 10:15 hod.
Úterý

6. 11. Vycházka: Ke kapličce Panny 
Marie pod nemocnicí. Sraz v 10:20 
hod. u tenisové lávky. Vede Eva 
Mrázová. 
13. 11. Vycházka: Újezdec. Sraz 
v 10:30 hod. u hřbitova (vedle květi-
nářství). Vede Olga Župková

Středa

14. 11. Kavárna pro seniory: Korsika – 
Ladislav Župka, v 16 hod. 
Čtvrtek

15. 11. Cvičení paměti – hodina plná 
her, 10:15 hod.
29. 11. Cvičení paměti – hodina plná 
her, 10:15 hod.
Cvičení pro seniory s lektorem 
od 9 do 10 hod.

pondělí: cvičení s prvky Tai Chi 
čtvrtek (lichý týden): cvičení se smo-
vey kruhy
čtvrtek (sudý týden): cvičení na baló-
nech 
PC kurz pro začátečníky – kurz 
se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v po 14:45–16:15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 5. 11., cena kurzu je 450 Kč. 
Kurzy probíhají v centru Sonus, 
přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.
Internet pro seniory
vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 

DUHA KLUB DLAŽKA
9. –11. 11. Píseň ledu a ohně – víkend 
pro děti v Rajnochovicích
30. 11.–2. 12. Mikulášský víkend – 
víkend pro rodiče s dětmi, Domašov 
nad Bystřicí 17. ročník minifestivalu 
Hudby a slova Hudboslovení – viz 
program str. 11

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

1. 11. Vyhlášení korespondenční 
výtvarné soutěže „Namaluj přírodu“, 
téma „V korunách stromů a keřů“, 
uzávěrka 31. 3. 2019, BIOS
7.–8. 11. Slavíci z Přerova – pěvecká 
soutěž pro žáky ZŠ a studenty více-
letých gymnázií. Uzávěrka přihlášek 
1. 11., Atlas

9. 11.  Uspávání přírody – naučná akce 
pro předškolní a školní kolektivy, 
9–11.30 hodin, přírodní areál BIOS, 
přihlášky předem do 5. 11. v BIOS
23. 11. Spékané sklo – vločka, ruko-
dělný kurz od 15 hod., přihlášky Atlas
26. 11. Andělská show – v rámci 
kroužku pohádkové pondělí, Atlas

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26

12. 11. Přednáška - Porozvodová péče 
o děti, 9.30 hod
13. 11. Přednáška - Hyperaktivita 
aneb neklidné a „neposlušné“ dítě, 
v 16 hod.
18. 11. S chutí do pohádky – pohádko-
vé odpoledne s tvořením, v 15 hodin

DUHA KLUB RODINKA
5. 11. Workshop na téma refl exní 
treapie a homeopatie v každodenním 
životě, DS Jasínka, v 17 hod., (Jasín-
kova 4) 
9. 11. Kreslení rodového stromu 
– prožitkové kreslení, DS Jasínka, 
16–19 hod
13. 11. Workshop  na téma refl exní 
terapie a homeopatie v každodenním 
životě, 17–18.30 hod. 
15. 11. Lucerničková slavnost – 
rozloučení s podzimem, opékání 
špekáčků, plnění úkolů, DS Rodinka 
(Želatovská 12), v 16 hod.
16. 11. Kreslení rodového stromu 
– prožitkové kreslení, DS Jasínka, 
16–19 hod.
23. 11. Kreslení rodového stromu 
– prožitkové kreslení, DS Jasínka, 
16–19 hod.

JEDEN SVĚT
7. 11. Sedm písní pro život - snímek 

představuje šest mužů a žen růz-
ného věku, kteří už nemají naději 
na vyléčení, přitom však netuší, zda 
je moderní medicína udrží při životě 
týdny, měsíce, nebo dokonce roky. 
Sedmou postavou fi lmu ve skotském 
hospicu je sestra Mandy, která doká-
že pacienty nakazit svým nadšením 
pro hudbu a zpěv tak, že jim přináší 
terapeutické účinky. Režisérka Amy 
Hardie natočila nesentimentální 
dokument – muzikál, který ač pojed-
nává o smutných věcech, vyvolá 
úsměv na tváři. Kavárna Peťkafe 
(Jiráskova ulice), v 18 hod., zdarma.

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

11., 18. a 25. 11. Kašpárkův boj s čerty                      
Představení začínají vždy ve 14 a v 16 
hod.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
1. 12. Bezkontaktní ženy – komedie 
v podání divadelního spolku Tyl Dra-
hotuše, sokolovna, v 17 hod.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
8. 11. Letem světem – Čína, povídání 
Jakuba Navaříka s promítáním fi lmů, 
v 17 hod., sál loutkového divadla 
Sokola Přerov

AKCE PRO SENIORY PSP
Setkání seniorů – bývalých zaměst-
nanců PSP se uskuteční v úterý 
13. listopadu od 15 do 19 hodin 
v kavárně Bečva. K tanci i poslechu 
zahraje skupina Melodie. Pořadatelé 
zvou i nečleny odborové organizace.

Klavírní koncert
Přerovský zámek
11. 11. Koncert klavíristky Barbory 
Dostalíkové, Slavnostní síň přerovské-
ho zámku, v 17 hod.

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

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

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–13 6 –7.30; 9–13 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15 – 21

Úterý 15-17; 18-20 6 – 7.30; 9 – 17; 18–21 6– 7.30; 9–17; 18-20 15-21 ženy 13-21

Středa 15–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –13
15–17; 19 – 21

6 – 7.30; 9 –13
15–16; 19 – 20 19-21 muži 13-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 12
13 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 12
13 – 15; 18 – 20 senioři 13 – 14 18-21 ženy 15-21

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30
9 – 14; 15–19 15-21 muži 15-21

Sobota 10–20 10–12,30; 13,30-20 10–12,30; 13,30-20 10–12,30; 13,30-20 společná 10-20

Neděle 10 – 18 10 – 18 10 – 18 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

pátek 2. 11. 14-20 6 –7.30; 9–21 6 –7.30; 9–20 15-21 muži 15 – 21

sobota 3. 11. 10-12,30;13,30-20 10-12,30;13,30-20 11-12; 16-18 1510-12,30; 13,30-20 společná 10-20

neděle 4. 11. 10-18 10-18 12-14 10-18 společná 10-28

pátek 9. 11. 14-20 6-7,30; 9-20 6-7,30; 9-14; 18-20 15-20 muži 15 – 21

sobota 10. 11. 13,30-15 13,30-15 13,30-15 společná 10-20

neděe 11. 11. 14-18 14-18 14-18 společná 10-18
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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. 11.  10:00 CHATA NA PRODEJ, Biosenior, 
od 12 let
1. 11.   17:30 THE PERFECT KISS, titulky, od 
12 let
1. 11.   20:00 CLIMAX, Artfi lm, titulky, 
od 15 let
2. 11.   17:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D, 
dabing
2. 11.   20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
3. 11.   17:30 JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASA-
HUJE, dabing, od 12 let
3. 11.   20:00 VENOM, dabing, od 12 let
4. 11.   15:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, 
Biosenior, od 12 let
4. 11.   17:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
4. 11.   19:00 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
5. 11.   17:30 ZRODILA SE HVĚZDA, titulky, 
od 12 let
5. 11.   20:00 SESTRA, titulky, od 15 let
6. 11.   10:00 ZRODILA SE HVĚZDA, Baby Bio, 
titulky, od 12 let
6. 11.   17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
6. 11.   20:00 VENOM, dabing, od 12 let
7. 11.   18:00 VAN GOGH - O OBILNÝCH 
POLÍCH A OBLAČNÉM NEBI, 
Art umění v kině, titulky
7. 11.   20:00 MOULIN ROUGE – Nej muzikály 
století, titulky, od 12 let
8. 11.   10:00 HASTRMAN, Biosenior, titulky, 
od 12 let
8. 11.   17:30 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, 

titulky, od 15 let
8. 11.   20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
9. 11.   17:30 GRINCH 3D, dabing
9. 11.   20:00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, titulky, 
od 15 let
10. 11.   17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
10. 11.  20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY, titul-
ky, od 15 let
11. 11.   17:30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
11. 11.  20:00 VENOM, 3D, dabing, od 12 let
12. 11.   17:30 Louskáček a čtyři říše 3D, dabing
12. 11.  20:00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, titulky, 
od 15 let
13. 11.  18:00 MADAGASKAR: cestovatelská 
diashow Martina Loewa
13. 11.   20:30 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
14. 11.   18:00 KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU, 
od 12 let
14. 11.  20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
15. 11.  10:00 JAN PALACH, Biosenior, od 12 let
15. 11.   17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, dabing, od 12 let
15. 11.  20:00 BALÓN, od 12 let
16. 11.  17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, 3D, od 12 let
16. 11.  20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
17. 11.   10:00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATOMO-
VÉHO KRYTU v kině Hvězda
17. 11.   11:00 DO KRYTŮ, PŘEROVE! Doku-
ment k otevření krytu v kině Hvězda
17. 11.  13:00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATOMO-
VÉHO KRYTU v kině Hvězda 

17. 11.  14:00 DO KRYTŮ, PŘEROVE! Doku-
ment k otevření krytu v kině Hvězda
17. 11.   17:30 PREDÁTOR: EVOLUCE 3D, titul-
ky, od 15 let
17. 11.  20:00 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
18. 11.   17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, od 12 let
18. 11.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
19. 11.  17:30 ČARODĚJOVY HODINY, dabing, 
přístupný
19. 11.  20:00 PRVNÍ ČLOVĚK, titulky, od 12 let
20. 11.   10:00 THE PERFECT KISS, baby Bio, 
titulky, od 12 let
21. 11.  17:30 ZRODILA SE HVĚZDA, titulky, od 
12 let
21. 11.  20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, titulky, od 12 let
22. 11.   10:00 TOMAN, Biosenior, česky, 
od 12 let
22. 11.  18:00 CHVILKY, česky, od 12 let
22. 11.  20:00 CREED II, titulky, od 15 let
23. 11.  20:00 CREED II, titulky, od 15 let
24. 11.  20:00 VENOM 2D, titulky, od 12 let
25. 11.  15:00 ZRODILA SE HVĚZDA, Biosenior, 
od 12 let
25. 11.  17:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
25. 11.   19:00 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
26. 11.   17:30 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, titulky, 
od 15 let
26. 11.  20:00 MLADÍ ZABIJÁCI, od 15 let
27. 11.   10:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, Baby Bio
27. 11.  17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-

DELWALDOVY ZLOČINY, 3D, od 12 let

27. 11.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let

28. 11.   17:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE, 
dabing

28. 11.  19:00 ZBOROV – Filmové osmičky

29. 11.  10:00 JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI, Biose-
nior, od 12 let

29. 11.   17:00 ČERTÍ BRKO

29. 11.   19:00 NA ŽNĚ K TURKOVI aneb Obje-
vování skialpinisticko splitboardových terénů 
v pohoří Kačkar, speciální hosté

30. 11.   17:30 ROBIN HOOD, titulky, od 12 let

30. 11.   20:00 VDOVY, titulky, od 15 let

BIJÁSEK
3. 11.   15:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

4. 11.   10:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

10. 11.   15:30 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ

11. 11.   15:30 GRINCH

17. 11.  15:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

18. 11.  15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

23. 11.   17:30 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

24. 11.  15:30 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ

25. 11.   10:00 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Změna programu vyhrazena

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

Po jarní I. části výstavy Století Přerovska 
ve výtvarném umění se návštěvníkům Galerie 
města Přerova a Výstavní síně Pasáž nabízí průřez 
tvorbou výtvarných umělců z Přerovska, kteří 
tvořili v období od roku 1968 až po současnost. Obě 
galerie společně vystavují díla Stanislava Krátkého, 
Dany Hlobilové, Evy Chmelařové-Siblíkové, Jana 
Chmelaře, Věry Kotasové, Pavla Kotase, Milana 

Dobeše, Danuše Mazurové, Petra Markulčeka, Heleny Hurtové, Jiřího Ryšavého, Dana 
Trantiny, Dagmar Hajdy, Miroslava Straky, Jiřího Jurdy ml. i jeho otce Jiřího Jurdy. Mladou 
generaci zastoupí malířka Anna Sypěnová, sochařka Pavla Voborník-Kačírková nebo 

ilustrátorka Barbora Brůnová-Botková. Většina děl 
pochází ze soukromých sbírek, část obrazů zapůjčilo 
Muzeum Komenského v Přerově. Obě expozice si 
mohou lidé prohlédnout do 16. listopadu. V Galerii 
města Přerova budou od 22. listopadu k vidění obrazy 
přerovského rodáka Václava Baláta, který už dlouhá 
léta žije ve Vídni. Jeho minisérie představí portréty 
slavných malířů, zátiší i krajinomalby z Přerova.

V Pasáži začíná od 28. listopadu výstava Design v Meoptě, jež mapuje nejen počát-
ky, ale celou historii průmyslového designu v tomto závodě až do současnosti.

V listopadu si mohou návštěvníci prohlédnout tvorbu 
uznávaného pražského malíře Tomáše Hřivnáče. Ten se 
narodil v roce 1959 v Praze a vystudoval Střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Praze, nyní se zabývá přede-
vším grafi ckou tvorbou, je vynikající v technice suché 
jehly. Za dílo Flamenco I. získal v roce 2009 první cenu 
na mezinárodním bienále grafi ky Xátiva ve Španělsku. 
Hřivnáčovou doménou jsou ženy, které pak v aktu 
a většinou s neviděnými tvářemi nechává v nejrůzněj-
ších pózách s obdivuhodnou kreativitou nekonečně 

variovat. Důležitá je pro něj symbolika, témata často zachycují letmý okamžik, 
akci nebo gesto.

Na Trafačce je k vidění fi gurální keramika 
Veroniky Hejhalové ze Sedlčan a Zuzany 
Strakové ze Lhoty Rapotína. Veronika 
Hejhalová je mladá výtvarnice, která tvoří 
objekty a plastiky ze šamotové hlíny. Mezi 
její nejznámější plastiky patří veselé kopce, 
zvoničky a světelné objekty. Věnuje se také 
tvorbě užitkové keramiky, kterou kombinuje 
se dřevem nebo kovem. Zuzana Straková 
také pracuje se šamotovou hlínou a více než dvě desítky let vytváří fi gurální 
keramiku, kterou poté barví engobou. Její štíhlé postavy se zasněným výrazem 
vzdáleně připomínají tvorbu Jana Zrzavého.


